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KRATICE IN KRAJŠAVE 

AMC: Asset Management Company 

AROP: „Administrative Reform’ Operational Programme, for the programming period 2007–

2013 

BDP: bruto domači proizvod 

BoG: Bank of Greece 

EAP: Economic Adjustment Programme 

ECB: Evropska centralna banka 

ECJ: Sodišče 

EDP: Excessive Deficit Procedure 

EEFs: European Economic Forecasts 

EFSF: evropski instrument za finančno stabilnost 

EK: Evropska komisija 

EMFS: Evropski mehanizem za finančno stabilizacijo 

EMN: enotni mehanizem nadzora 

EMS: evropski mehanizem za stabilnost 

ENFIA tax: Uniform tax on real estate property 

EPL: Employment protection legislation 

ESR: evropski sistem računov 

FDI: Foreign Direct Investment 

FG: Funding Gap 
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GD ECFIN: Generalni direktorat Evropske komisije za gospodarske in finančne zadeve 

GLF: Greek loan facility 

HFSF: grški sklad za finančno stabilnost 

LFA: Loan facility agreement 

MDS: Mednarodni denarni sklad 

MEFP: Memorandum of Economic and Financial Policy 

MoU: Memorandum of Understanding  

NPL: Non-Performing Loans 

OECD: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

PA: Public Administration 

PDEU: Pogodba o delovanju Evropske unije 

PPC levy: Public Power Corporation levy 

PSC: Point of Single Contact 

PSI: Private Sector Involvement  

SGPR: General Secretariat for Public Revenue 

TFGR: Task Force for Greece 

TMoU: Technical Memorandum of Understanding 

ULCs: Unit labour costs  

Zakladne menice: kratkoročne izdaje dolžniških instrumentov za obdobje enega leta ali manj 
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POVZETEK 

O tem poročilu 

I. Preučili smo, kako je Evropska komisija upravljala tri programe za ekonomsko 

prilagoditev za Grčijo, in pri tem upoštevali institucionalno ureditev treh različnih 

uporabljenih instrumentov finančne pomoči. Pri tekočem programu je bila revizija 

osredotočena samo na zasnovo. Za prvi program (instrument posojil za Grčijo) so bila 

leta 2010 zagotovljena finančna sredstva v znesku 110 milijard EUR, za drugi program 

(evropski instrument za finančno stabilnost, leta 2012) 172,6 milijarde EUR, za tretji program 

(evropski mehanizem za stabilnost, leta 2015) pa 86 milijard EUR. Grčija sredi leta 2017 še 

vedno potrebuje zunanjo finančno podporo in ugotovili smo, da so bili cilji programov 

doseženi le v omejenem obsegu. Na splošno je zasnova programov omogočila napredek 

reforme v Grčiji, vendar smo odkrili slabosti. Pripravili smo več priporočil za Komisijo v zvezi s 

prihodnjimi programi podpore. 

O grških programih za prilagoditev 

II. Grčija je po vstopu v evrsko območje doživela gospodarski razcvet, ki sta ga spodbudila 

preprost dostop do posojil in velikodušna fiskalna politika. Vendar je svetovna finančna kriza 

v obdobju 2008–2009 razkrila pomanjkljivosti države, in sicer čedalje večja makroekonomska 

neravnovesja, velike javne in zunanje dolgove, šibko zunanjo konkurenčnost, nevzdržen 

pokojninski sistem in šibke institucije. Te pomanjkljivosti so skupaj z odkritji v zvezi z 

napačnim poročanjem o uradnih statističnih podatkih vplivale na mednarodno zaupanje. 

Cena, ki jo je Grčija morala plačati za posojila na finančnih trgih, je postala nevzdržna in 

aprila 2010 je države članice evrskega območja in MDS zaprosila za finančno pomoč. 

III. Prvi program za ekonomsko prilagoditev za Grčijo je bil dogovorjen leta 2010 in je 

vključeval finančna sredstva v znesku 110 milijard EUR. Vendar sprejetje fiskalnih in 

strukturnih ukrepov in prestrukturiranje dolga leta 2012 ni zadostovalo za vrnitev države k 

tržnemu financiranju. Zato sta bila sprejeta še dva programa, pri čemer je program leta 2012 

vključeval 172,6 milijarde EUR pomoči, program leta 2015 pa 86 milijard EUR. 
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IV. Cilj programov za prilagoditev je bil obravnavati gospodarska neravnovesja v Grčiji in s 

tem preprečiti širjenje grške gospodarske krize na preostalo evrsko območje. Namenjeni so 

bili vzpostavitvi trdnega in vzdržnega gospodarskega in finančnega položaja v Grčiji ter 

obnovi zmogljivosti popolnega samofinanciranja države na finančnih trgih. Za pridobitev 

pomoči je bilo potrebno izpolnjevanje pogojev politik, določenih v sporazumu med grškimi 

organi in posojilodajalci. Pogoji so zajemali praktično vse funkcije grške države in obravnavali 

so tri glavne cilje: fiskalno vzdržnost, finančno stabilnost in obnovitev rasti. Evropska komisija 

je preverila, ali Grčija izpolnjuje pogoje, in poročala v zvezi s tem. 

V. Komisija je v sodelovanju z Evropsko centralno banko upravljala programe za 

prilagoditev v imenu evropskih posojilodajalcev pri posameznem programu, in sicer v imenu 

držav članic evrskega območja pri prvem programu, evropskega instrumenta za finančno 

stabilnost pri drugem in Evropskega mehanizma za stabilnost pri tretjem. 

Kako smo opravili revizijo 

VI. Preučili smo, ali je Komisija ustrezno upravljala programe za prilagoditev za Grčijo. 

Raziskali smo zlasti:  

• Ali je Komisija vzpostavila ustrezne ureditve za upravljanje programov? 

• Ali so bili pogoji politik ustrezno zasnovani in so se uspešno izvajali?  

• Ali so programi za prilagoditev izpolnili svoje glavne cilje?  

VII. V skladu s pooblastilom Evropskega računskega sodišča za revizijo operativne 

učinkovitosti upravljanja ECB smo poskusili preučiti sodelovanje banke pri grških programih 

za ekonomsko prilagoditev. Vendar je imela ECB pomisleke v zvezi s pooblastili Sodišča in ni 

predložila dovolj dokazov, zato nismo mogli poročati o njeni vlogi v grških programih.  

Kaj smo ugotovili 

VIII. Komisija ob začetku izvajanja grškega programa ni imela izkušenj z upravljanjem takega 

procesa. Postopki so bili vzpostavljeni po skoraj enem letu, vendar so se osredotočali na 

uradne ureditve za odobritev dokumentov, pretok informacij in časovnico izplačil. Na voljo 

niso bile nobene posebne interne smernice Komisije o dejanski zasnovi pogojev programov, 

na primer v zvezi s področjem uporabe in ravnjo podrobnosti. Čeprav je bilo pogojev vse več, 
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v okviru prvega in drugega programa niso bili ustrezno prednostno razvrščeni glede na 

njihovo relativno pomembnost in niso bili vključeni v širšo strategijo za državo. Komisija je 

uvedla delujoč sistem za ocenjevanje pogojev, vendar smo odkrili pomembne slabosti, zlasti 

v zvezi z ocenjevanjem izvajanja strukturnih reform. 

IX. Kljub zapletenim institucionalnim ureditvam v okviru programov nikoli niso bile 

formalizirane operativne podrobnosti sodelovanja Komisije s partnerji pri programih, 

predvsem z MDS in ECB. 

X. Splošni gospodarski okvir za zasnovo programov je vključeval izračune vrzeli v 

financiranju in makroekonomske napovedi. Komisija je redno posodabljala analizo v zvezi s 

tem in točnost napovedi je bila podobna kot pri drugih mednarodnih organizacijah. Vendar 

smo odkrili pomanjkljivosti v dokumentaciji in utemeljitvah predpostavk ter pri kakovosti 

kontrol. 

XI. Poglobljena analiza zasnove in izvajanja reform na štirih ključnih področjih politike 

(davčni sistem, javna uprava, trg dela in finančni sektor) je pokazala mešano podobo. 

Reformi davčnega sistema in javne uprave sta zagotovili fiskalne prihranke, izvajanje 

strukturnih komponent pa je bilo manj uspešno. Povečali sta se prožnost in konkurenčnost 

trga dela, v okviru tretjega programa pa še vedno potekajo nadaljnje regulativne 

spremembe. Finančni sektor je bil bistveno prestrukturiran, vendar je bilo treba v ta namen v 

bančni sistem vložiti več kot 45 milijard EUR, pri čemer bo morda mogoče izterjati le majhen 

del tega zneska. Na vseh področjih politike je izvajanje številnih ključnih reform potekalo z 

velikimi zamudami ali ni bilo uspešno.  

XII. Na splošno so bili pogoji oblikovani tako, da so reforme lahko napredovale, vendar smo 

odkrili pomanjkljivosti. Nekateri ključni ukrepi niso bili dovolj utemeljeni ali prilagojeni 

specifičnim slabostim sektorja. Kar zadeva druge ukrepe, Komisija v procesu oblikovanja ni 

celovito upoštevala izvedbenih zmogljivosti Grčije, zato ni ustrezno prilagodila njihovega 

obsega in časovnega razporeda. Odkrili smo tudi, da so imeli nekateri pogoji preozek obseg 

za obravnavanje ključnih sektorskih neravnovesij in da so bili ukrepov za obravnavanje 

ključnih neravnovesij pozno vključeni v program. 
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XIII. Komisija ni izvedla celovitega vrednotenja prvih dveh programov, čeprav bi taka analiza 

lahko bila bistvena za prilagoditev procesa reforme. Grčija od sredine leta 2017 še vedno 

potrebuje zunanjo finančno podporo, kar pomeni, da prejšnji programi niso uspešno obnovili 

zmožnosti države, da financira svoje potrebe na trgih, za kar so bile krive tudi slabosti pri 

izvajanju. Specifični cilji programov so bili doseženi le v omejenem obsegu: 

• ponovna vzpostavitev rasti: BDP se je med izvajanjem programov zmanjšal za več kot 

četrtino in Grčija leta 2012 ni znova vzpostavila rasti, kot je bilo prvotno predvideno;  

• Fiskalna vzdržnost: v zvezi s strukturnimi saldi je bila izvedena obsežna fiskalna 

konsolidacija. Vendar se je zaradi negativnega makroekonomskega razvoja in 

stroškov obresti za obstoječi dolg razmerje med dolgom in BDP še naprej večalo;  

• Finančna stabilnost: programi so sicer zagotovili kratkoročno finančno stabilnost, 

vendar niso mogli preprečiti močnega poslabšanja bilanc stanja bank, in sicer 

predvsem zaradi negativnih makroekonomskih in političnih sprememb, njihova 

zmožnost zagotavljanja finančnih sredstev realnemu gospodarstvu pa je bila 

omejena. 

Kaj priporočamo 

XIV. Evropska komisija naj: 

(a) izboljša postopke za zasnovo programov podpore, pri čemer naj zlasti določi obseg 

analitičnega dela, ki je potrebno za utemeljitev vsebine pogojev; 

(b) bolje prednostno razporedi pogoje in določi nujno potrebne ukrepe za 

obravnavanje neravnovesij, ki so ključni za doseganje ciljev programov; 

(c) zagotovi vključitev programov v splošno strategijo rasti za državo, kadar je 

ustrezno, da obravnava gospodarska neravnovesja;  

(d) vzpostavi jasne postopke in po potrebi opredeli ključne kazalnike smotrnosti, da bi 

se zagotovilo sistematično in natančno dokumentirano spremljanje programa;  

(e) že od začetka celoviteje obravnava nepopolnost podatkov; 
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(f) si prizadeva doseči sporazum s partnerji v okviru programov, da bodo vloge in 

metode sodelovanja natančno določene in pregledne; 

(g) bolje dokumentira predpostavke in spremembe v zvezi z ekonomskimi izračuni, na 

katerih temelji zasnova programa;  

(h) bolj sistematično oceni upravne zmogljivosti države članice za izvajanje reform in 

potrebo po tehnični pomoči. Pogoje bi bilo treba prilagoditi rezultatom te analize; 

(i) okrepi svoje analitično delo v zvezi z zasnovo programa. Zlasti bi bilo treba 

obravnavati ustreznost in časovni razpored ukrepov ob upoštevanju posebnih 

razmer v državi članici;  

(j) izvaja vmesna vrednotenja zaporednih programov v skupnem trajanju več kot treh 

let in njihove rezultate uporabi za oceno zasnove in ureditev spremljanja; 

(k) analizira ustrezen okvir za podporo in nadzor v obdobju po koncu programa. 
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UVOD  

Trije grški programi za ekonomsko prilagoditev  

1. Po izbruhu svetovne finančne krize se je mednarodno okolje močno spremenilo. Zaradi 

krize je bilo potrebno doslej največje reševanje finančnih institucij in druge izredne 

monetarne in fiskalne politike. Krizi sta kljub temu sledila svetovni upad gospodarske rasti in 

dolžniška kriza v Evropi. Državam z dobrimi temelji je uspelo znova vzpostaviti rast v 

razmeroma kratkem času, države z makroekonomskimi neravnovesji in strukturnimi 

slabostmi pa so se spopadale z velikimi težavami.1

2. V okviru svetovne finančne krize je bila Grčija zaradi kopičenja makroekonomskih 

neravnovesij, velikih javnih in zunanjih dolgov, šibke zunanje konkurenčnosti, nevzdržnega 

pokojninskega sistema in šibkih institucij posebej izpostavljena vse večji nenaklonjenosti 

tveganju na mednarodnih trgih. Ti dejavniki so skupaj z razkritim napačnim poročanjem o 

uradnih statističnih podatkih ter precejšnjo revizijo fiskalnih podatkov za leti 2008 in 2009 

negativno vplivali na zaupanje na trgu, zaradi česar so vodilne bonitetne agencije znižale 

bonitetne ocene države (z ravni A konec leta 2008 na raven C leta 2011). Trg se je močno 

odzval na ta negativni razvoj, pri čemer so se stroški financiranja grškega dolga v tednih, 

preden je država zaprosila za finančno pomoč, zvišali na nevzdržne ravni. 

  

3. Ker je Grčija izgubila dostop do trga po razumni ceni, je 23. aprila 2010 države članice 

evrskega območja in MDS2 zaprosila za finančno pomoč. Kljub fiskalnim in strukturnim 

ukrepom, ki jih je sprejela Grčija, prvi program za ekonomsko prilagoditev ni bil dovolj 

uspešen za vrnitev države k tržnemu financiranju, zato sta bila leta 2012 in leta 2015 

dogovorjena dva nadaljnja programa (glej tabelo 1

                                                      

1 Od leta 2008 so poleg Grčije za mednarodno finančno pomoč zaprosile še štiri države evrskega 
območja (Portugalska, Irska, Španija in Ciper) in tri države zunaj evrskega območja (Latvija, 
Madžarska in Romunija). 

). 

2 Mednarodni denarni sklad (MDS) je organizacija, ki vključuje 189 držav, njen glavni namen pa je 
zagotavljati stabilnost mednarodnega denarnega sistema. MDS med drugim zagotavlja posojila 
državam članicam z dejanskimi ali morebitnimi težavami v zvezi s plačilno bilanco, ki so 
pogojena z izvajanjem politik, katerih namen je odpravljanje temeljnih težav.  
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Tabela 1: Grški programi za ekonomsko prilagoditev 

Program Instru
ment 

Začetek  Konec  Skupna 
finančna 
sredstva (v 
milijardah 
EUR) 

Izplačana 
podpora 
evrskega 
območja (v 
milijardah 
EUR) 

Izplačana podpora 
MDS (v milijardah
 EUR) 

Grčija I Instru
ment 
posojil 
za 
Grčijo(1) 

2010 2012 110  52,9  20,7  (17,541 SDR)

Grčija II EFSF 2012 2015 172,6 141,8 11,6 (10,2 SDR)

Premostitven
o financiranje 

EMFS 2015 2015 7,16 7,16 – 

Grčija III EMS 2015 V teku 
(2018) 

86 39,4(2) –  

1 Dvostranska posojila, ki jih usklajuje Komisija v imenu sodelujočih držav članic evrskega območja. 
2 Od maja 2017. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov Komisije/EMS.  

4. Prvi program za prilagoditev je bil podpisan maja 2010 (glej sliko 1 in Prilogo I). Izvajal 

naj bi se do junija 2013, pri čemer mu je bilo dodeljenih 110 milijard EUR finančnih sredstev 

(od MDS in držav članic evrskega območja), s katerimi naj bi se pokrile finančne potrebe 

gospodarstva in podprl bančni sistem (glej tabelo 1

5. Drug sveženj finančne pomoči je bil z državami članicami evrskega območja in MDS 

dogovorjen marca 2012, skupni znesek financiranja pa je znašal 172,6 milijarde EUR. Države 

evrskega območja so nazadnje prispevale 141,8 milijarde EUR v obliki posojil iz evropskega 

instrumenta za finančno stabilnost (EFSF), ki je bil vzpostavljen v ta namen. Ključni element 

). V zameno se je Grčija zavezala izvajanju 

programa strukturnih reform, ki je zajemal ekonomsko, fiskalno in finančno politiko ter 

politiko trga dela. Program se je predčasno končal marca 2012, ker je bila zaradi nevzdržne 

ravni dolga in zmanjšanja gospodarske dejavnosti, ki je bilo večje od pričakovanega, 

ugotovljena potreba po nadaljnjem financiranju. Do takrat je bilo dodeljenih 

73,6 milijarde EUR.  
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drugega programa je bila udeležba zasebnega sektorja, pri čemer so zasebni vlagatelji z 

delnim odpisom dolga prispevali približno 107 milijard EUR. 

6. Po koncu drugega programa decembra 2014 in dveh podaljšanjih3 ter ob upoštevanju 

tekočih pogajanj o tretjem svežnju finančne pomoči je bilo Grčiji julija 2015 odobreno 

premostitveno posojilo iz evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo. Zaradi 

nepredvidljivih razmer so bile junija 2015 uvedene omejitve za prosti pretok kapitala, da bi 

se zaščitila finančna stabilnost (glej Prilogo II

                                                      

3 Do konca februarja oziroma do konca junija 2015. 

). Grški organi in partnerji iz evrskega območja 

so avgusta 2015 sprejeli sporazum o tretjem programu v obliki državnega posojila iz 

evropskega mehanizma za stabilnost (EMS). Program naj bi se izvajal do leta 2018. 

20. julija 2017 je izvršni odbor mednarodnega denarnega sklada na zahtevo Grčije načeloma 

odobril preventivni aranžma SBA v višini 1,6 milijarde EUR, za katerega so se zahtevala 

dodatna zagotovila. Do septembra 2017 Mednarodni denarni sklad ni izvršil nobenih izplačil. 
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Slika 1: Kronološki prikaz grške krize 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

01/06/2009 01/06/2010 01/06/2011 01/06/2012 01/06/2013 01/06/2014 01/06/2015 01/06/2016

Do
lg

or
oč

ne
 o

br
es

tn
e m

er
e 

za
 gr

šk
e 

ob
ve

zn
ic

e 
(v

%
)

Odobritev 
proračuna za 
leto 2010

Ocena 
bonitetne 
agencije S & P 
je bila znižana 
na „tvegane 
obveznice“.

Sporazum o 
1. programu za 
ekonomsko 
prilagoditev

Izplačila prvega posojila

Ocena bonitetne 
agencije Moody's je 
bila znižana na 
„tvegane obveznice“.

1. pregled

Objava 
osnutka 
proračuna

Ocena bonitetne 
agencije Fitch je bila 
znižana na „tvegane 
obveznice“.

Znižanje obrestnih 
mer za izredna 
posojila

Izjava o drugem 
reševanju

Prekinitev 
5. pregleda

Odpis in 
napoved 
referenduma

Osnutek proračuna 
za leto 2012

Odstop poslanca, oblikovanje 
nove koalicijske vlade

Sporazum o 
2. programu za 
ekonomsko 
prilagoditev

Tri bonitetne agencije 
obravnavajo Grčijo v zvezi z 
neizpolnjevanjem plačil.

Vlada ni bila 
oblikovana.

Vlada je bila 
oblikovana.

Izjava trojke o 
napredku Grčije

Novi fiskalni 
ukrepi

Varčevalni 
proračun za 
leto 2013

Odpuščanja v 
javnem 
sektorju

Reorganizacija 
vlade/novi 
varčevalni ukrepi

Oblikovanje nove 
koalicijske vlade

Napoved, da je treba 
sprejeti nov 
sporazum.
Napoved 
referenduma

Rezultat referenduma 
je „Ne“.

Sporazum o 
3. programu za 
ekonomsko 
prilagoditev

Oblikovanje 
koalicijske 
vlade

Izglasovanje 
predhodnih 
ukrepov

Praznik

Odobritev 
proračuna za 
leto 2017

Reforma novega 
pokojninskega 
sistema

Privatizacija starega 
atenskega letališča 
(8. junija) in pristanišča 
Pirej (12. avgusta)

1. dokapitalizacija 
bank

2. dokapitalizacija 
bank 3. dokapitalizacija 

bank

Finančni dogodki Programi  za ekonomsko prilagoditev Pol i tični dogodki

Udeležba 
zasebnega 
sektorja

Odstop vlade



 16 

 

Cilji programa 

7. Glavna intervencijska logika grških programov za prilagoditev je bila obravnavati 

gospodarska neravnovesja v Grčiji in s tem preprečiti širjenje grške gospodarske krize na 

preostalo evrsko območje. V ta namen je bil cilj programov vzpostaviti trden in vzdržen 

gospodarski in finančni položaj v Grčiji ter obnoviti zmogljivost popolnega samofinanciranja 

države na finančnih trgih. Da bi dosegli ta cilj, so bili grški programi4

(A) 

 osredotočeni na tri 

ključne izzive, pri čemer se je Grčija zavezala, da jih bo obravnavala s celovitim sklopom 

reformnih ukrepov. 

Ponovna vzpostavitev zaupanja finančnih trgov in fiskalne vzdržnosti

(B) 

: V okviru 

programov so bili predvideni odločni fiskalni ukrepi (vključno z zmanjšanjem 

odhodkov za pokojnine, zdravstveni sistem in javno upravo) ter reforme davčne 

politike in davčne uprave. Namen davčnih reform je bil okrepiti zaupanje, ponovno 

pridobiti dostop do trga ter doseči vzdržno razmerje med dolgom in BDP. 

Varovanje stabilnosti finančnega sektorja

(C) 

: Programi so grškim bankam zagotovili 

finančno podporo prek grškega sklada za finančno stabilnost (HFSF), ki je namenjen 

obravnavanju njihovih nujnih kapitalskih potreb. Področja, ki so jih zajemale reforme, 

so vključevala tudi prestrukturiranje in konsolidacijo sektorja, upravljanje slabih 

posojil, vodenje, nadzor in likvidnost.  

Spodbujanje gospodarske rasti in ponovna vzpostavitev konkurenčnosti

                                                      

4 Vsi trije programi so imeli enake cilje. V tretjem programu je bila posodobitev javne uprave 
obravnavana v okviru namenskega cilja, saj je bila poudarjena pomembnost tovrstnih reform, 
vendar je bila reforma javne uprave obravnavana tudi v prvem in drugem programu v okviru 
cilja „rast in konkurenčnost”. 

: Cilj 

programov je bil na podlagi strukturnih reform izboljšati stroškovno konkurenčnost in 

splošno poslovno okolje. Namen je bil olajšati prehod Grčije na model rasti, ki jo v 

večji meri poganjajo naložbe in izvoz. Področja, zajeta v reformah, so vključevala trg 

dela in trg proizvodov, javno upravo, pravni sistem in izobraževanje. 
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Partnerji v okviru programov in vloga evropskih institucij 

8. Prva dva programa sta bila zasnovana v okviru razprav med grškimi organi in tako 

imenovano „trojko”, ki vključuje Komisijo, ECB in MDS (v tretjem programu se navajajo kot 

„institucije”). Sprejete niso bile nobene uradne ureditve, ki bi določale podrobnosti o 

njihovem sodelovanju. EMS je v skladu s pogodbo o njegovi ustanovitvi5

9. Med celotnim izvajanjem programov je bila vloga Komisije ukrepati v imenu držav članic 

evrskega območja v tesnem sodelovanju z drugimi partnerji. V okviru instrumenta posojil za 

Grčijo je bila odgovorna za usklajevanje in izvajanje programa v imenu držav članic evrskega 

območja in v skladu z njihovimi navodili, pri čemer je zagotovila podporo posojilni pogodbi in 

memorandumu o soglasju o pogojih politik za Grčijo ter sodelovala pri pogajanjih o njiju in 

njuni sklenitvi. V okvirnem sporazumu o evropskem instrumentu za finančno stabilnost in 

uredbi EU

 sodeloval tudi pri 

zasnovi in spremljanju tretjega programa. Čeprav MDS ni prispeval k financiranju tretjega 

programa, je še vedno v celoti sodeloval v razpravah o obsegu pogojev in poteku 

prilagajanja. 

6

10. Med celotnim izvajanjem programov je bila vloga ECB v sodelovanju s Komisijo oceniti 

pogoje politik za pridobitev finančne pomoči in redno spremljati napredek pri izpolnjevanju 

teh pogojev. Pri prvem programu je Evropski svet že 11. februarja 2010 Komisijo pozval, naj v 

sodelovanju z ECB spremlja izvajanje ukrepov reforme. Podobno je bila vloga ECB v drugem 

in tretjem programu opredeljena v okvirnem sporazumu o evropskem instrumentu za 

finančno stabilnost, pogodbi o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost in uredbi 

, ki se uporabljata za drugi program, so bile Komisiji dodeljene podobne 

odgovornosti. Pogodba o ustanovitvi EMS vključuje poziv svetu guvernerjev EMS, naj 

Evropsko komisijo pooblasti, „da se v povezavi z ECB pogaja o strogih pogojih ekonomske 

politike, ki veljajo za vsako finančno pomoč”. 

                                                      

5 Pogodba o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost, odstavka 12 in 13. 

6 Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. Maja 2013 o okrepitvi 
gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah evrskega območja, ki so jih 
prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, 
str. 1). 
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EU7. ECB je v zvezi s tem zagotovila svetovanje in strokovno znanje na različnih področjih 

politik. Od vzpostavitve enotnega mehanizma nadzora (novembra 2014) je sodelovala tudi 

pri razpravah z institucijami in grškimi organi. Poleg tega je v obdobju 2010–2016 in ne glede 

na samo izvajanje programa objavila več mnenj o osnutkih pravnih predpisov, ki so jih 

predložili grški organi, saj bi lahko ti predpisi pomembno vplivali na finančno stabilnost8

Izvajanje programa  

. 

11. Finančna pomoč je bila Grčiji dodeljena pod pogoji, določenimi na področju relevantnih 

politik9, pri čemer je temeljila na grških programih za ekonomsko prilagoditev in bila 

organizirana v skladu z njihovimi glavnimi cilji (fiskalnimi, finančnimi in strukturnimi). Grški 

organi so uradno začeli izvajanje programa s predložitvijo svežnja dokumentov (glej okvir 1) 

posojilodajalcem, te dokumente pa so posodobili pri vsakem pregledu programa.10 MDS in 

evropski posojilodajalci so pri odobritvi dokumentov programa in odločitvah o posojanju 

ostali neodvisni (glej sliko 2

Okvir 1: Sklop dokumentov, ki so jih grški organi predložili v okviru prvega in drugega programa 

).  

– Pismo o nameri

– 

 – v njem so določene ključne zaveze na področju relevantnih politik, financiranje 

programa in nadaljnji koraki pri načrtovanju programa.  

Memorandum o gospodarski in finančni politiki

                                                      

7 Uredba (EU) št. 472/2013. 

 – v njem so opisane politike, ki naj bi jih izvedli grški 

organi, pri čemer so se o njih dogovorili predvsem z MDS, ki jih uporablja tudi kot podlago za 

ocenjevanje izpolnjevanja pogojev.  

8 Na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije (člena 127 in 282) in člena 2 Odločbe Sveta 
98/415/ES z dne 29. junija 1998 o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno 
banko glede osnutkov pravnih predpisov (UL L 189, 3.7.1998, str. 42). 

9 Pogoji za izvedbo reform ali sprememb zakonodaje na področju relevantnih politik. 

10 Pri prvem in drugem programu so bili dopisi naslovljeni na predsednika Euroskupine, 
podpredsednika Komisije in predsednika ECB. Enak dopis je bil hkrati poslan MDS. 
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– Memorandum o soglasju o posebnih pogojih na področju ekonomske politike

– 

 – v njem so določeni 

podrobni ukrepi ekonomske politike, dogovorjeni predvsem s Komisijo, ki so se uporabili kot 

referenčna merila za ocenjevanje smotrnosti politike, ki je bilo del četrtletnih pregledov v okviru 

programa za finančno pomoč na evrskem območju. 

Tehnični memorandum o soglasju – v njem so opredeljeni kazalniki, metode ocenjevanja in zahteve 

glede informacij. 
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Slika 2: Načrtovanje programov  
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12. Dokumenti programa so bili pripravljeni na podlagi pogajanj s Komisijo, Mednarodnim 

denarnim skladom11 in Evropsko centralno banko, pogajanja pa so bila izvedena kot 

pogajalski obiski.12

13. Svet je po koncu pogajanj na podlagi dokumentov, ki jih je predložila Komisija

 Pogajalski mandat za Komisijo je bil določen vnaprej v poročilu o 

relevantnih politikah, ki je vsebovalo analizo razmer v Grčiji na ključnih področjih politik in 

predloge ukrepov za vključitev v program. Služba Komisije je za pogajanja pripravila 

makroekonomsko napoved, na kateri temelji program. Komisija je posamezni pregled, po 

tem ko je bil končan, objavila skupaj s kvalitativno analizo makroekonomskih in finančnih 

razmer, oceno izpolnjevanja pogojev in uradnimi dokumenti programa.  

13, 

obravnaval besedilo, ki so ga predložili grški organi, ter izdal sklep v skladu s členoma 126 

in 136 PDEU14. Po sprejetju sklepa Sveta je podpredsednik Komisije (ki so ga pooblastili drugi 

komisarji) podpisal končni memorandum o soglasju v imenu držav članic posojilodajalk (za 

prvi program) ali EFSF (za drugi program). Tehnične in pravne podrobnosti posojila (kot so 

izračun povprečne zapadlosti, obrestne mere, ureditev glede izplačevanja in odplačevanja) 

so bile določene v sporazumu o posojilu (za prvi program)15

14. Tretji program je bil dogovorjen na podlagi memoranduma o soglasju med Evropsko 

komisijo (ki je delovala v imenu EMS), Helensko republiko in grško centralno banko. Tretji 

 ali sporazumu o instrumentu 

finančne pomoči EFSF (za drugi program).  

                                                      

11 MDS do pomladi 2017 ni sklenil dogovora o svoji finančni udeležbi v tretjem programu, je pa 
sodeloval pri celotnem pripravljalnem postopku. 

12 Pregledovalne misije je izvedlo višje vodstveno osebje Komisije, MDS in ECB. Njihov cilj je bil: (1) 
posodobiti napovedi in oceno razmer v državi na ključnih področjih politik; (2) oceniti 
izpolnjevanje pogojev; (3) pregledati pogoje na področju relevantnih politik za naslednji pregled. 

13 Poleg osnutkov programskih dokumentov je Komisija Svetu predložila tudi sporočilo v skladu s 
Sklepom Sveta 2010/320/EU z dne 10. maja 2010 o tem, da so bili pogoji izpolnjeni, in 
priporočilo za sprejetje sklepa Sveta o spremembi Sklepa Sveta 2010/320/EU (člena 126 in 136). 

14 Od tretjega pregleda drugega programa (decembra 2012) Svet v zvezi s pregledi programa ni 
objavil nobenih posebnih sklepov, saj ti pregledi niso povzročili večjih sprememb zahtev na 
področju relevantnih politik. 

15 Sporazum o posojilu je pripravila Evropska komisija, ki je upravljala posojilne posle. Pri prvem 
programu je bil sporazum o posojilu sklenjen dvostransko med državami članicami evrskega 
območja in Grčijo. 
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program je naknadno odobril Svet. Finančni pogoji za posojilo so bili določeni v sporazumu o 

instrumentu finančne pomoči, izplačilo pa je odobril svet guvernerjev EMS na podlagi poročil 

Komisije o izpolnjevanju pogojev (v sodelovanju z ECB). 

15. Euroskupina16 je v celotnem programskem obdobju zagotavljala politično usmeritev v 

zvezi s postopkom, zlasti pa je dosegla dogovor o začetku programov, glavnih pogojih na 

področju relevantnih politik, dodelitvi finančnih sredstev in ključnih pogojih financiranja. 

Euroskupini je pomagala delovna skupina Euroskupine17

REVIZIJSKI PRISTOP  

, s katero se je posvetovala o zasnovi 

programov in ki je sprejela odločitev o izplačilu sredstev za prvi in drugi program (svet 

guvernerjev EMS za tretji program).  

16. V okviru revizije je Sodišče preučilo, ali je Komisija ustrezno upravljala grške programe 

za prilagoditev. Ta revizija dopolnjuje dve prejšnji posebni poročili Sodišča, v katerih je 

preučilo, kako je Komisija upravljala finančno podporo državam v težavah v okviru 

mehanizma za plačilnobilančno pomoč in mehanizma za finančno stabilizacijo (Posebno 

poročilo št. 18/2015)18

(a) Ali je Komisija vzpostavila ustrezne ureditve za upravljanje programov? 

 ter zagotavljala tehnično pomoč Grčiji (Posebno poročilo 

št. 19/2015). Pri revizij so bila obravnavana naslednja podvprašanja:  

(b) Ali so bili pogoji politik ustrezno zasnovani in so se uspešno izvajali?  

(c) Ali so programi za prilagoditev izpolnili svoje glavne cilje?  

                                                      

16 Euroskupina je neuradno telo, v okviru katerega finančni ministri držav članic evrskega območja 
razpravljajo o vprašanjih, ki zadevajo njihove skupne odgovornosti v zvezi z eurom. 

17 Organ za pripravljalne dejavnosti, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic evrskega območja, 
Ekonomsko-finančnega odbora, Komisije in Evropske centralne banke. 

18 To poročilo predstavlja podrobnejšo analizo politike grških programov za ekonomsko 
prilagoditev v primerjavi z revizijskim delom, ki je bilo opravljeno za pet držav iz programa v 
okviru Posebnega poročila Sodišča št. 18/2015. Vendar so sklepi in priporočila v obeh poročilih 
podobni, saj je GD ECFIN hkrati upravljal zadevne programe. Ugotavljamo pa, da je bil grški 
program izreden z vidika področja uporabe in velikosti ter da je bilo upravljanje tega programa 
posebej zahtevno.  
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17. Sodišče je v reviziji obravnavalo, kako je Komisija upravljala tri grške programe za 

ekonomsko prilagoditev, vendar se je pri tretjem, tekočem programu, osredotočilo na vidike 

zasnove. Zasnova, spremljanje in izvajanje pogojev iz programov so bili revidirani na podlagi 

vzorca, ki je zajemal vse ključne cilje programov. Preučili smo tudi sodelovanje Komisije s 

partnerji pri programih, ne pa tudi ukrepov MDS19 in EMS20

18. V revizijo nismo vključili političnih odločitev EU na visoki ravni, na primer o utemeljitvi 

odobritve finančne pomoči Grčiji, obseg revizije pa smo omejili z več vidikov. Nismo 

obravnavali hipotetičnega scenarija, po katerem finančna pomoč ne bi bila odobrena. Ob 

tem tudi nismo preučili, ali je Svet za reševanje krize izbral najustreznejše dodeljevanje 

finančnih sredstev, ciljne vrednosti v zvezi s primanjkljajem in fiskalno usmeritev. Prav tako 

nismo ocenili pogojev financiranja posojil, odobrenih Grčiji, niti pravočasnosti in ustreznosti 

odpisa dolga ali vzdržnosti dolga. Ocenili pa smo makroekonomske projekcije Komisije in 

izračune vrzeli v financiranju. Pri reviziji sodelovanja Komisije z drugimi partnerji nismo 

ocenili, ali je bilo sodelovanje upravičeno.  

. Poleg tega nismo revidirali 

ukrepov grških organov, vključno z vprašanji glede prevzete odgovornosti, ki so morda 

vplivala na postopek izvajanja. Zaradi omejitev obsega revizije (glej odstavek 20) ne 

poročamo o vlogi ECB. 

19. Revizijski dokazi so bili zbrani v okviru podrobnega pregleda dokumentacije o programih 

finančne pomoči EU (programskih dokumentov, notranjih analiz Komisije, preglednic z 

makroekonomskimi projekcijami ter vrednotenj in študij drugih organizacij), točkovalne 

analize programskih pogojev in pogovorov z uslužbenci Komisije, nacionalnih organov, kot so 

                                                      

19 Vloga MDS v grškem programu za ekonomsko prilagoditev je preučil neodvisni urad za 
vrednotenje pri MDS v dokumentu „The IMF and the Crises in Greece, Ireland, and Portugal” 
(MDS ter kriza v Grčiji, na Irskem in Portugalskem), 2016.  

20 EMS je medvladna organizacija, ki jo financirajo države članice evrskega območja. Revizijo EMS 
opravi svet revizorjev (ki vključuje revizorja Evropskega računskega sodišča), vendar Evropsko 
računsko sodišče samo ni pooblaščeno za revizijo EMS. V panoramskem pregledu ureditev 
odgovornosti in javnega revidiranja v EU (2014), ki ga je opravilo Evropsko računsko sodišče, je 
bila izpostavljena ta težava. V okviru nedavno objavljenega poročila o oceni z naslovom The 
EFSF/EMS financial assistance (Finančna pomoč EFSF/EMS) je bila obravnavana vključenost te 
institucije v primeru Grčije.  
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resorna ministrstva, grška centralna banka, sindikati in deležniki, ter uslužbenci MDS, EMS in 

OECD.  

Omejitev obsega revizije glede vloge ECB 

20. V skladu s pooblastilom Evropskega računskega sodišča za revizijo operativne 

učinkovitosti ECB21 smo poskusili preučiti vlogo banke v grških programih za ekonomsko 

prilagoditev.22 ECB je ugovarjala pooblastilu Sodišča v zvezi s tem. Dokumenti, ki jih je 

predložila revizorjem, niso bili zadostni dokazi, na podlagi katerih bi lahko opravili revizijsko 

delo.23

OPAŽANJA 

 Zaradi te omejitve obsega nismo mogli poročati o vlogi ECB v grških programih za 

ekonomsko prilagoditev. 

DEL I: UPRAVLJANJE PROGRAMOV ZA EKONOMSKO PRILAGODITEV ZA GRČIJO 

21. Upravljanje programov za ekonomsko prilagoditev Grčije je vključevalo številne 

zapletene notranje procese na ravni Komisije, ki so tvorili horizontalni okvir za analizo 

relevantnih politik in ocene izpolnjevanja pogojev (glej del II). Na splošno lahko razlikujemo 

tri vrste horizontalnih procesov:  

- postopkovne ureditve za zasnovo in spremljanje programov

- 

 – določajo načela in 

način upravljanja programov ter postopke odločanja; 

sodelovanje s partnerji pri programu

                                                      

21 Člen 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije v povezavi s členom 27.2 Statuta ESCB in ECB. 
Omejitve pooblastila Sodišča za revizijo v zvezi z ECB smo obravnavali v panoramskem pregledu 
ureditev odgovornosti in javnega revidiranja v EU (2014). 

 – razdelitev odgovornosti, komuniciranje in 

usklajevanje ukrepov z MDS, ECB in EMS;  

22 Evropski parlament je Sodišče izrecno pozval, naj analizira vlogo ECB v programih finančne 
pomoči (glej Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 o posebnih poročilih 
Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015 (2016/2208)). 

23 ECB meni, da je Sodišču zagotovila pisne odgovore in s tem povezano dokumentacijo o svoji 
vključenosti v grške programe v obsegu zakonskih pooblastil Sodišča za revidiranje operativne 
učinkovitosti upravljanja ECB. Podobne probleme v zvezi s pridobivanjem dokazov od ECB smo 
imeli pri reviziji enotnega mehanizma nadzora (Posebno poročilo št. 29/2016, odstavek 29).  
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- temeljne ekonomske analize

Ureditve za snovanje in spremljanje pogojev programov 

 – priprava makroekonomskih projekcij in izračuni vrzeli 

v financiranju ter opredelitev ključnih ekonomskih predpostavk programov.  

Nujnost razmer ob začetku programov  

22. Ureditve za zasnovo in institucionalne ureditve za prvi program za ekonomsko 

prilagoditev Grčije je treba obravnavati ob upoštevanju nujnosti razmer, v katerih je bil 

program vzpostavljen. Grčija je zaprosila za finančno pomoč predvsem zato, ker si je morala 

izposoditi 9 milijard EUR za odplačilo dolga, ki je zapadlo 19. maja 2010. Ker so se stroški 

tržnega financiranja grškega dolga spomladi 2010 zvišali na nevzdržne ravni, je morala grška 

vlada v kratkem času poiskati druge možnosti financiranja24 (za podroben kronološki prikaz 

krize glej sliko 1 in Prilogo I

23. Ob upoštevanju pričakovanih težav pri dostopu do tržnega financiranja kratkoročnega 

dolga so bili na vrhu držav evrskega območja 25. marca 2010

).  

25

Postopki zasnove programov in njihovi rezultati 

 dogovorjeni pogoji za 

finančno podporo Grčiji. Grški organi so uradno prošnjo za financiranje vložili 23. aprila 2010, 

tj. manj kot mesec pred rokom izplačila. Prvi program za ekonomsko prilagoditev Grčije je bil 

podpisan 3. maja 2010. Glede na globoka in obsežna neravnovesja v grškem gospodarstvu je 

bil rok, v katerem naj bi se zasnoval celovit program za obravnavanje vseh slabosti, zelo 

kratek. 

24. Splošni postopki Komisije za upravljanje programov makrofinančne pomoči so bili prvič 

vzpostavljeni aprila 2011, tj. 11 mesecev po začetku programa za Grčijo in treh zaključenih 

pregledih. V tem dokumentu so bile v sodelovanju s Svetom in programskimi partnerji 

določene notranje ureditve za pretok informacij in potek odobritev v Komisiji. Določeni so 

                                                      

24 Januarja je bilo pri zadnjem dostopu do trgov zagotovljenih 5 milijard EUR, že z visokimi 
stroški(6,2 %). Med januarjem in aprilom 2010 so se pribitki na dveletne obveznice povečali s 
347 na 1 552 bazičnih točk. 

25 Vrhi držav evrskega območja so srečanja voditeljev držav ali vlad držav članic evrskega območja.  
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bili na primer koraki za odobritev glavnih dokumentov programa (poročila o relevantnih 

politikah, poročila o izpolnjevanju pogojev, osnutki memorandumov o soglasju in po potrebi 

osnutki priporočil za sklepe Sveta). Komisija je pripravila tudi časovne načrte za posamezne 

instrumente financiranja, v katerih je določila uradne korake za obdobje do izplačila. 

25. Vendar se s postopki ni obravnavala vsebina pogojev programa. Na voljo niso bile 

nobene posebne interne smernice Komisije o zasnovi pogojev programa, in sicer v zvezi z 

obsegom in ravnjo podrobnosti pogojev ter v zvezi z globino analitičnega dela, potrebnega za 

njihovo utemeljitev26

26. Ključni delovni dokumenti, ki so služili kot izhodišče za določitev pogojev programa, so 

bila poročila o relevantnih politikah. Ti dokumenti, usmerjeni na relevantne politike, so bili 

pripravljeni za vsak pregled in so se uporabljali kot podlaga za pogajanja o pregledih 

programa (z nekaj fleksibilnosti). Potek pregledov poročil o relevantnih politikah je bil 

določen v okviru postopkov Komisije, vendar ni bil dokumentiran.  

. 

27. V več primerih so uslužbenci Komisije pripravili analitične dokumente, s katerimi so 

podprli dokumente o politiki in potrdili zasnovo pogojev na nekaterih področjih. Vendar tega 

niso sistematično naredili za vse programe in vsa področja politik (glej sliko 3

                                                      

26 MDS ima take smernice (npr. „Guidelines on conditionality” (Smernice o določitvi pogojev), 
september 2002). 

).  
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Slika 3: Dokumentacija zasnove programov – primeri  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 

28. Na več področjih releventnih politik smo odkrili nekatere težave pri zasnovi pogojev:  

• Več pogojev programov je bilo opisanih na splošno in nejasno, prav tako pa niso bili 

merljivi, zlasti ob začetku izvajanja programov. Pri pogojih na področju spodbujanja 

izvoza, kot so „sprejetje ukrepov za spodbuditev javno-zasebnih partnerstev” ali 

„ukrepi za okrepitev politike spodbujanja izvoza” niso bili na primer določeni nobeni 

jasni ali konkretni ukrepi. V finančnem sektorju je bil v okviru drugega programa 

določen pogoj, da morajo banke v postopku likvidacije pripraviti načrt izvajanja z 

namenom izboljšanja izterjave slabih posojil in določiti ciljne vrednosti v zvezi s tem 

do konca julija 2013. Ta pogoj je omogočal različne razlage in prispeval k veliki 

zamudi pri izvajanju.  

• Pogoji so postajali vse natančnejši. V drugem programu sta se zelo povečala njihovo 

število in raven podrobnosti. Delno je to bilo zaradi težav in zamud pri izvajanju. Na 

drugi strani je visoka raven podrobnosti pomenila pritisk na upravne zmogljivosti 



 30 

 

grških organov in njihovo odgovornost, ker pogoji niso bili vedno ustrezno 

obravnavani in dogovorjeni v fazi zasnove27

•  Večjo raven podrobnosti je spremljalo pomanjkanje predhodne jasnosti glede 

sorazmerne pomembnosti posameznih pogojev programov. Precejšnja pomembnost 

nekaterih pogojev je bila ugotovljena šele naknadno, ko ti niso bili izvedeni 

pravočasno, nato pa so bili pri pregledih programa določeni kot prednostni ukrepi. 

Izpolnjevanje teh pogojev se je izrecno zahtevalo pred izplačilom obroka posojila

. 

28

Splošna strategija rasti 

. 

V tretjem programu so pomembni pogoji sedaj označeni kot „ključni dosežki”.  

29. Programi so imeli jasno določene srednjeročne cilje, pri čemer je bil glavni pričakovani 

rezultat ponovna vzpostavitev dostopa Grčije do tržnega financiranja, v ta namen pa se je 

bilo treba osredotočiti na fiskalno konsolidacijo. Vendar programi kljub prizadevanjem 

Komisije niso temeljili na splošni strategiji rasti, ki bi jo vodila Grčija in ki bi se lahko 

nadaljevala po njihovem zaključku. Dolgoročna strategija bi lahko bila uspešnejša pri 

usklajevanju procesa ekonomskega prilagajanja in zasnove ukrepov na različnih zadevnih 

področjih politik. 

30. Pomanjkanje strategije je bilo zlasti relevantno na področju spodbujanja izvoza. Obseg 

tozadevnih ukrepov programa, ki so se osredotočali na cenovno konkurenčnost in upravno 

breme, ni zadostoval, da bi spodbudil prehod na model rasti, ki bi bolj temeljil na izvozu, in 

da bi se obravnavale pomanjkljivosti, ugotovljene pri analizi pred začetkom programa. V 

okviru prvega programa zlasti ni bila predlagana celovita strategija za sektorje s konkurenčno 

prednostjo ob upoštevanju posebne strukture grškega gospodarstva. V drugi program so bili 

vključeni posebni pogoji za posamezna področja. Primeri nedosledno zasnovanih ukrepov in 

                                                      

27 Na primer, ni bilo soglasja o zaželeni stopnji neodvisnosti davčne uprave v odnosu do 
ministrstva za finance (v zvezi z načrtovanjem dela in virov ter sprejemanjem odločitev). Kljub 
večjemu številu pogojev na tem področju cilj programa ni bil dosežen (tj. tretji program 
obravnava nerešena vprašanja v zvezi z neodvisnostjo). 

28 Prvi program ni vključeval nobenega predhodnega ukrepa na področju davčne uprave, v drugem 
programu pa je bilo 10 % „posebnih” pogojev za davčno upravo označenih kot predhodnih 
ukrepov. Tri četrtine teh pogojev prvotno niso bile vključene v drugi program. 
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nezadostnega usklajevanja med politikami (glej okvir 2

Okvir 2: Slabosti pri usklajevanju med relevantnimi politikami 

) kažejo, da splošna zasnova grških 

programov prav tako ni vključevala izrecne strategije.  

Reforme trga proizvodov ter reforme trga dela in davčne reforme Kljub obsežnim reformam trga 

dela in močnemu znižanju stroškov dela se cene do leta 2013 niso dovolj znižale. To pomeni, da z 

reformami trga proizvodov togosti trga niso bile obravnavane v zgodnjih fazah. Poleg tega so bile 

omejene prilagoditve cen delno posledica višjih posrednih davkov in dajatev, povezanih s fiskalno 

konsolidacijo, zaradi česar je bila uspešnost strukturnih reform z vidika vpliva na cene in rast manjša. 

Davčne reforme v okviru programov za prilagoditev so privedle do kompromisov. Zaradi velikega 

grškega javnofinančnega primanjkljaja je imela fiskalna konsolidacija v prvih fazah kratkoročno 

prednost. 

Finančna stabilnost bank in fiskalni ukrepi Ko se je leta 2012 izkazalo, da imajo banke premalo 

finančnih sredstev, in je bila državna bonitetna ocena Grčije znižana do konca, ni bila na voljo nobena 

ocena o tem, kako bodo fiskalni ukrepi dodatno vplivali na plačilno sposobnost dolžnikov bank in s 

tem na tržno vrednost bančnih posojil. Izvedena ni bila na primer nobena analiza, kako bodo višji 

periodični davki na premoženje vplivali na cene nepremičnin in stanovanjska posojila. 

Reforme poslovnega okolja in davčne reforme Pripravljen ni bil noben strateški časovni načrt za 

spodbuditev potencialnih gonil rasti v Grčiji, kar se je izrazilo v pomanjkanju strategije za fiskalno 

konsolidacijo, ki bi spodbujala rast. Izvedena ni bila nobena ocena tveganja v zvezi s tem, kako bodo 

morebitni/alternativni fiskalni ukrepi (npr. zmanjšanje porabe v primerjavi z zvišanjem davkov) in 

njihovo zaporedje vplivali na rast BDP, izvoz in brezposelnost.  

Politična nestabilnost v programskem obdobju 

31. Na upravljanje programov je vplival še en izziv, in sicer pristop prekinjanja in ponovnega 

izvajanja reform, ki je bil deloma posledica politične nestabilnosti v državi. Med 

oktobrom 2009 in januarjem 2015 je v Grčiji potekalo šest volitev, novembra 2011 pa se je 

vlada zamenjala brez volitev (glej Prilogo I). Vsakič je novo vodstvo potrebovalo nekaj časa, 

da je ponovno potrdilo svojo zavezanost reformam in pristop k njim ter da je ponovno 

opredelilo delovni dogovor z institucijami. Referendum o svežnju ukrepov, ki je bil izveden 

julija 2015, je prispeval tudi k negotovosti glede prihodnosti programa in gospodarski 
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nestabilnosti29

32. Dejanski čas izvedbe pregledov programov se je močno razlikoval od prvotnega 

četrtletnega časovnega razporeda, kar je bila posledica zamud pri izvajanju in težav pri 

sklenitvi dogovora o novih ukrepih (glej 

. Dolgotrajna politična pogajanja in negotovost glede nadaljevanja programa 

so ovirali nemoteno upravljanje programov in izvajanje reform. 

tabelo 2). Najtežji pri tem je bil prehod z drugega na 

tretji program, pri čemer je med zadnjim izvedenim pregledom in odobritvijo novega 

programa preteklo 16 mesecev. Čeprav drugi program ni bil nikoli končan30

Tabela 2: Pregledi programov za ekonomsko prilagoditev Grčije 

, je prehod 

vključeval dvojno podaljšanje drugega programa in premostitveno posojilo iz EMFS.  

Leto Pregled Datum poročila Trajanje pregleda 
(v mesecih) 

2010 1. program maj 2010  

  1. pregled avgust 2010 3 

2011 2. pregled december 2010 4 

  3. pregled februar 2011 2 

  4. pregled julij 2011 5 

 5. pregled oktober 2011 3 

2012 2. program marec 2012 5 

  1. pregled december 2012 9 

2013  2. pregled maj 2013 5 

  3. pregled julij 2013 2 

2014 4. pregled april 2014 9 

2015 3. program avgust 2015 16 

2016 
dopolnilni memorandum 
o soglasju junij 2016 10 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 

                                                      

29 Grčija je razglasila praznik zaradi množičnega obiska bank in vrst pred bančnimi bankomati po 
napovedi referenduma. 

30 Kljub dolgotrajnim pogajanjem z grškimi organi ni bil dosežen sporazum o reformah, potrebnih 
za dokončanje zadnjih pregledov drugega programa. 
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Postopki spremljanja 

33. Proces spremljanja izpolnjevanja pogojev programov je bil razviden v splošnih postopkih 

Komisije za upravljanje programov makrofinančne pomoči, vendar le pri postopkovnih 

vidikih (tj. razdelitev odgovornosti in postopek odobritve poročila o izpolnjevanju pogojev). 

Pri tem pa Komisija ni imela postopka, s katerim bi se opredelile ključne zahteve glede 

obsega, narave in dokumentiranja spremljanja. 

34. Glavno orodje za spremljanje, kako Grčija izpolnjuje pogoje programov, ki so ga 

institucije izvajale skupaj, je bila „preglednica o izpolnjevanju pogojev”. Pri prvem in drugem 

programu je bil ta dokument sestavni del dokumentacije, objavljene po vsakem pregledu. 

Preglednico o izpolnjevanju pogojev so dopolnili in pregledali uslužbenci Komisije ter jo 

potem predložili delovni skupini Euroskupine skupaj z drugimi dokumenti programa. Vendar 

procesi pregledovanja niso bili dokumentirani. Poleg tega je Komisija uradno obvestila Svet o 

tem, kako je spremljala pogoje, ki so izrecno navedeni v sklepih Sveta. 

35. V preglednicah je bil običajno opredeljen status izpolnjevanja posameznega pogoja 

programa, v zvezi s katerim sta bila potrebna posebna preverba in kratka utemeljitev (sklici 

na pravno podlago, stanje in razlogi za morebitne zamude). Vendar se spremljanje pogojev ni 

vedno izvajalo na ta način ali pravočasno. Ker drugi program ni bil zaključen, ni bilo formalne 

ocene pogojev, dodanih med zadnjim (četrtim) pregledom. Komisija je spremljala 

spremembe v Grčiji med drugim in tretjim programom, vključno z dokumenti o politikah. 

Prvo poročilo o izpolnjevanju pogojev tretjega programa (objavljeno junija 2016) ni 

vključevalo zadevne preglednice, čeprav bi moralo biti do junija 2016 izpolnjenih več 

pogojev. 

Prakse spremljanja 

36. Pri večini analiziranih pogojev je Komisija lahko dokazala, da je ocenila izpolnjevanje 

pogojev programov in da je ocena temeljila na trdni podlagi. Na več področjih relevantnih 

politik je izvedla poglobljene preglede pravnih aktov, na katere so se nanašali pogoji, 

spremljala pa je tudi potrebne spremembe. V nekaterih primerih je uporabila zunanje 

strokovnjake (npr. na področju reguliranih poklicev), da bi zagotovila celovito oceno in 

zadevne pogoje ustrezno spremenila pri naslednjih pregledih programov.  
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37. Čeprav je Komisija redno spremljala formalno izpolnjevanje pogojev programov in 

poročala o tem, smo občasno odkrili pomanjkljivosti, kot so manjkajoče ali netočne ocene 

(glej Prilogo III). Poleg tega nekatera poročila Komisije o izpolnjevanju pogojev niso bila jasna 

glede ocenjevanja pogojev. Ker se je pri poročanju v primeru neizpolnjevanja pogojev 

programov uporabljalo veliko različnih izrazov31

38. Vendar v nekaterih primerih formalno izpolnjevanje pogoja (npr. sprejetje določenega 

zakonodajnega akta) ni zagotovilo uspešnega izvajanja tega pogoja, tj. ni prineslo 

predvidenih rezultatov. Primer tega je izvajanje načrta za boljšo pravno ureditev. Po 

sprejetju zadevnega zakona leta 2012 dejanske slabosti še vedno niso bile odpravljene, kot je 

OECD navedel v svoji publikaciji Regulatory Policy Outlook 2015

, splošen pomen ocene ni bil jasen.  

32

39. Čeprav je Komisija na splošno spremljala doseganje kvantitativnih ciljev programov 

(tj. zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, stroškov za plače in vodstvenih delovnih 

mest), je imela na voljo omejeno število instrumentov za preverjanje, ali se strukturne 

reforme pravilno izvajajo. K tej težavi so prispevale ovire pri dostopu do popolnih podatkov. 

Nepopolne podatke smo odkrili zlasti na področju obdavčevanja (glej 

.  

del A Priloge IV

40. Pomanjkanje ustreznih kazalnikov smotrnosti je Komisijo oviralo na primer pri 

preverjanju doseganja ciljev učinkovitosti v okviru reorganizacije centralne uprave. V 

finančnem sektorju je bil šele aprila 2014 v okviru drugega programa uveden pogoj, da mora 

grška centralna banka določiti ključne kazalnike smotrnosti za spremljanje napredka bank pri 

zmanjševanju njihovih obsežnih portfeljev slabih posojil. Poleg tega Komisija v finančnem 

) in 

reguliranih poklicev (nepopolni podatki o omejitvah za ključne poklice, kot so pravniki, 

notarji, inženirji in arhitekti). Manjkajoči podatki v okviru programov niso bili obravnavane 

celovito, čeprav so bile pri poznejših pregledih dosežene nekatere izboljšave. Komisija je pri 

večini strukturnih pogojev lahko spremljala sprejemanje pravnih sprememb, vendar ni imela 

na voljo ustreznih kazalnikov smotrnosti in ciljnih vrednosti za ocenjevanje izvajanja reform.  

                                                      

31 Na primer: „se ne upošteva”, „poteka”, „se ne upošteva, dosežen napredek”, „se upošteva in 
poteka”, „se delno upošteva”, „se večinoma upošteva” in „zamuda”. 

32 Urad za boljšo pravno ureditev je bil na primer dejansko uradno ustanovljen kot del načrta, 
vendar je imel premalo osebja in ni imel pooblastil za zavrnitev osnutkov predlogov, ki so jim 
bile priložene slabo pripravljene ocene učinkov zakonodaje. 
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sektorju ni v celoti izkoristila svoje funkcije opazovalke v organih odločanja HFSF, ki ji je 

zagotavljala dodatno priložnost za preverjanje izpolnjevanja pogojev programa33

Sodelovanje s partnerji pri programu 

.  

41. Pogoje na tehnični ravni sta zasnovala zlasti Komisija (GD ECFIN je skrbel za 

usklajevanje) in MDS ob posvetovanju z ECB. V okviru tretjega programa je EMS deloval kot 

četrti institucionalni partner. Končna besedila memoranduma o soglasju so izražala dogovor 

med institucijami ter med institucijami in grškimi organi, kar je pomenilo, da morajo vseh 

strani po potrebi prilagoditi svoja stališča.  

42. Sodelovanja med institucijami niso urejale nobene smernice ali posebni postopki in 

proces ni bil formalno dokumentiran (npr. v zapisnikih), kar je vplivalo na njegovo 

preglednost. Vendar so programske ekipe pripravile neuradne ureditve za sodelovanje. Te 

ekipe so bile v rednih stikih po telefonu in elektronski pošti ter so se redno srečevale. 

Izmenjavale so si informacije, podatke in predhodne analize ter razpravljale o drugih 

možnostih zasnove programov. Komisija in MDS sta si izmenjala osnutke dokumentov 

programov, da bi zagotovila doslednost pogojev. Zaradi raznolikosti strokovnega znanja in 

izkušenj med uslužbenci teh treh institucij je bilo mogoče opraviti temeljitejše ocene in 

napovedi, s katerimi se je zmanjšalo tveganje napak in izpustitev v zasnovi programov in 

njihovih posodobitvah.  

43. ECB in grška centralna banka sta nekatere svoje instrumente prilagodili ekonomskim 

politikam programov.34

                                                      

33 Odkrili smo primer iz leta 2013, pri katerem Komisija v HFSF ni prepričljivo izrazila svojih 
pomislekov glede potencialne združitve dveh bank. Transakcija je bila preklicana šele pozneje, 
pri čemer je bila zaradi zamude zapravljena priložnost, da bi se ena od teh bank delno 
dokapitalizirala z zasebnimi sredstvi (sčasoma se je v celoti dokapitalizirala s sredstvi iz HFSF). 

 Vendar v programih ni bilo izrecno pojasnjeno, v kolikšnem obsegu je 

34 Na primer prek programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, ki se je začel izvajati maja 2010, za 
nakupe državnih obveznic na sekundarnem trgu in izredne likvidnostne pomoči, uvedene 
leta 2010 za plačilno sposobne banke. 
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bilo zagotavljanje likvidnosti Grčije odvisno od izpolnjevanja pogojev programov35

Ekonomske predpostavke programov  

 ter kako 

se je ta podpora upoštevala pri oceni makroekonomskih napovedi in vrzeli v financiranju. 

44. Makroekonomske projekcije in izračun vrzeli v financiranju sta bila dva ključna procesa, 

s katerimi je bil opredeljen ekonomski okvir za zasnovo in spreminjanje programov 

(glej okvir 3

Okvir 3: Ključni elementi ekonomskih procesov, na katerih temelji zasnova programov 

). Komisija je te analize opravila za vsak program in jih posodobila pri vsakem 

pregledu. Vse institucije, ki so sodelovale pri upravljanju programov, so svoje ekonomske 

analize opravile ločeno, končni rezultat pa je izražal soglasje, ki so ga dosegle.  

Makroekonomske projekcije – so najboljša ocena Komisije v zvezi z glavnimi gospodarskimi gibanji v 

državi, ob predpostavki, da bodo pogoji programov v celoti izpolnjeni. Projekcije zajemajo gibanja v 

realnem gospodarstvu (BDP in njegove komponente ter gibanja na trgu dela) in fiskalno usmeritev 

(dolg in primanjkljaj) kot del ocene vzdržnosti dolga. Te projekcije vključujejo proces, ki se prepleta z 

običajnimi napovedmi Komisije, vendar je hkrati obširnejši. Tudi kadar se časovno obdobje razlikuje, 

se napovedi v okviru programov za ekonomsko prilagoditev opirajo na najnovejše razpoložljive 

evropske gospodarske napovedi, ki jih uslužbenci vnesejo kot vhodne podatke. 

Izračun vrzeli v financiranju – ocena finančnih potreb Grčije za zagotovitev, da se vrzel v financiranju 

lahko krije s finančno pomočjo, dodeljeno v okviru programa. Vrzel v financiranju je opredeljena kot 

potrebe države po financiranju, ki so izračunane kot razlika med odhodki in prihodki iz virov, ki ne 

vključujejo pomoči v okviru programov. 

Metodološke prednosti in pomanjkljivosti  

45. V preglednicah, ki so se uporabljale za makroekonomske projekcije, so bile navedene 

jasne in podrobne informacije o preteklih podatkih in projekcije za vrsto makroekonomskih 

spremenljivk. Napovedani trendi glavnih makroekonomskih in fiskalnih spremenljivk so bili v 

                                                      

35 ECB je 4. februarja 2015 sklenila ukiniti izjemno sprejemanje grških državnih obveznic kot 
zavarovanje za posojila, s čimer so se samodejno zvišali stroški bank za kratkoročno 
zadolževanje. Ni bilo jasno, ali je odločitev sprejela skupaj s partnerji pri drugem programu. 
Pozneje istega meseca je Euroskupina sklenila podaljšati izvajanje drugega programa za štiri 
mesece (do konca junija 2015). 
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skladu z projekcijami za njihove komponente ter so upoštevali širok nabor virov informacij. 

Komisija je uporabila najnovejše predpostavke o dinamiki mednarodnega gospodarstva in 

tehnične kazalnike. Vendar Komisija v projekcijah ni izrecno upoštevala nekaterih dejavnikov, 

ki se običajno uporabljajo v makroekonomskih modelih, ter ni zadostno združila 

makroekonomskih in fiskalnih napovedi (glej okvir 4

Okvir 4: Slabosti metodologije, ki jo je Komisija uporabljala za pripravo napovedi  

). 

Celovitost – makroekonomske projekcije niso izrecno upoštevale nekaterih dejavnikov 

(npr. potencialni proizvod in naravna stopnja brezposelnosti). Komisija tudi ni dokumentirala, kako so 

se te projekcije uporabile v fazi presoje in kateri elementi evropske gospodarske napovedi so se 

uporabljali za programsko napoved. 

Usklajevanje projekcij – Komisija je makroekonomske in fiskalne napovedi izvedla ločeno ter jih ni 

združila v enoten model. Skupni učinek obeh vrst projekcij je torej mogoče integrirati le na podlagi 

presoje.  

Pristop k analizi vzdržnosti dolga – dolgoročno gibanje dolga, izraženega kot delež BDP, je bilo 

opredeljeno z mehanskim postopkom akumulacije dolga, ki se splošno uporablja. Ta pristop ne 

vključuje notranjega mehanizma za vzpostavljanje interakcije med gibanjem dolga in gospodarsko 

aktivnostjo (proizvodnja, distribucija ter potrošnja blaga in storitev). 

46. Na splošno se je zapletenost metodologije izračuna vrzeli v financiranju s programi 

povečevala, zato so preglednice za drugi program vključevale veliko bolj zapletene izračune, 

vrednotenja in orodja za modeliranje. Poleg tega je bilo bseg izračuna vrzeli v financiranju 

razširjen tako, da bi se pozneje pri izvajanju programa lahko upoštevali dodatni dejavniki in 

elementi, čeprav nekatere metodološke slabosti niso bile odpravljene (glej Prilogo V

47. Komisija ni izvajala nobenih postopkov za začetek, odobritev, evidentiranje in obdelavo 

izračunov vrzeli v financiranju ter poročanje o njih. Kontrole kakovosti so bile neuradne in 

). 

Metodologija se v tretjem programu ni veliko spremenila.  
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ugotovili smo precejšnje slabosti v okolju kontroliranja za preglednice s projekcijami36

48. Čeprav je bilo uporabljenih več virov podatkov, niso bili navedeni nobeni sklici ali datumi 

v zvezi s podatki. To je povzročilo težave pri usklajevanju podatkov in nismo mogli preveriti, 

ali so bile vedno uporabljene najnovejše informacije. V predstavitvi rezultatov izračuna vrzeli 

v financiranju iz prvega programa smo odkrili številne napake. Te napake niso vplivale na 

skupni znesek vrzeli v financiranju, vendar kažejo, da ureditve Komisije za notranjo kontrolo 

kakovosti ne zadostujejo.

. Med 

izvajanjem zadevnih treh programov niso bile v zvezi s tem dosežene nobene izboljšave.  

37

Testi občutljivosti in utemeljitve predpostavk 

 

49. Komisija je redno spremljala likvidnostni položaj Grčije in med pregledi tudi posodabljala 

datoteko, ki se je uporabljala za izračun vrzeli v financiranju. Javni dokumenti programa niso 

vključevali testov za opredelitev občutljivosti izračuna vrzeli v financiranju na različne 

rezultate ali gibanja, je pa Komisija te analize predstavila v svojih delovnih dokumentih. 

Komisija je svoje scenarije oblikovala na podlagi različnih elementov, kot so časovni razpored 

različnih izplačil, višina prihodkov iz privatizacije in poravnana zaostala plačila. Na drugi strani 

pa ni bila izvedena analiza scenarijev za makroekonomske projekcije. Napovedi niso 

sistematično vključevale vpliva zunanjih šokov na grško gospodarstvo, kot sta velika 

depreciacija evra ali nenadno znižanje cen primarnih proizvodov, kar se je dejansko 

uresničilo v poznejši fazi programov.  

50. Kar zadeva utemeljitve predpostavk in dokumentacijo, smo slabosti ugotovili pri obeh 

procesih. Dokumentacija programa je v zvezi z vrzeljo v financiranju vključevala odstavek o 

upravljanju zakladnice in financiranju programov. Vendar so bile pripombe pogosto nejasne 

in niso obrazložile sprememb v zvezi s posodobitvami izračuna vrzeli v financiranju. V veliko 

primerih bi bilo treba posebne predpostavke, na katerih je temeljil izračun vrzeli v 

                                                      

36 Bilo ni na primer nobenih kontrol sprememb, različic ali dostopov, nobenih uskladitev vhodnih 
podatkov in vgrajenih analiz za zagotovitev skladnosti in celovitosti podatkov. 

37 Na primer, v okviru prvotnega izračuna vrzeli v financiranju so bile skupne potrebe po 
refinanciranju dolga prenizko ocenjene, v izračunu iz decembra 2010 pa številke za amortizacijo 
dolga niso bile pravilno seštete.  
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financiranju, izrecno utemeljiti38

51. Pri upoštevanju učinka strukturnih reform v makroekonomskih projekcijah se je 

Komisija zanašala na lastno presojo, ki ni bila dokumentirana. Poleg tega zaradi ločenega 

obravnavanja fiskalnih in makroekonomskih projekcij ni bilo mogoče preveriti, kako je 

Komisija določila in količinsko opredelila učinek fiskalnih politik na makroekonomske 

projekcije. 

. Težave v zvezi z utemeljitvami so bile ugotovljene tudi v 

tretjem programu. Komisija se je strinjala s predlogom MDS, da bi bilo treba ciljni 

likvidnostni blažilec zvišati na 8 milijard EUR. Vendar ni mogla utemeljiti, zakaj prav ta znesek 

likvidnostnega blažilca obravnava kot najboljši, ampak se je sklicevala na pretekle izkušnje pri 

drugih programih. 

Točnost in prilagoditve  

52. Komisija je zlasti v prvem programu pri svoji napovedi močno podcenila resnost krize 

(glej Prilogo VI). Razlog je bilo predvsem podcenjevanje upada zasebne potrošnje in naložb. 

Vendar je bila skupna natančnost makroekonomskih napovedi Komisije na splošno podobna 

natančnosti drugih organizacij39

53. Izračuni vrzeli v financiranju so Grčiji dopuščali zelo malo manevrskega prostora v zvezi z 

likvidnostnim blažilcem, opredeljenim glede na denarno pozicijo. V programskem obdobju se 

je ta v povprečju znižal, vendar to ni bilo utemeljeno. Napovedano je bilo celo, da bo 

vrednost blažilca na koncu prvega četrtletja leta 2014 nič. Povprečna denarna pozicija v višini 

3 milijard EUR je predstavljala le 11 dni primarne potrošnje. Za zvišanje likvidnostnega 

, pri čemer je na to delno vplivalo napačno poročanje grških 

organov o statističnih podatkih za obdobje pred začetkom programa. V nasprotju z 

letoma 2012 in 2013 je Komisija v prvotni napovedi za leti 2010 in 2011 podcenila splošni 

javnofinančni saldo. 

                                                      

38 To so na primer: ocena potreb javnih podjetij po financiranju, zanašanje na podatke na podlagi 
nastanka poslovnih dogodkov namesto na dejanske potrebe po denarnih sredstvih, pogoji 
tržnega financiranja ter višina prilagoditve dolga za primanjkljaj. 

39 V zvezi s tem smo izvedli statistično študijo, v kateri smo primerjali makroekonomsko napoved 
Komisije za prvi in drugi program z napovedjo drugih organizacij in drugimi makroekonomskimi 
modeli. Pri primerjalni analizi, izvedeni v okviru kontinuiranih napovedi, je bilo na splošno 
ugotovljeno, da je natančnost napovedi GD ECFIN primerljiva z natančnostjo napovedi 
konkurenčnih institucij. 
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blažilca pa bi bilo treba prilagoditi splošno financiranje programa ali v program vključiti 

dodatne fiskalne ukrepe.  

54. Zaradi omejenega likvidnostnega blažilca in slabšanja fiskalnega položaja si je Grčija 

kratkoročno izposojala sredstva tako, da je izdajala zakladne menice ali odlagala plačila in 

dopuščala naraščanje zaostalih plačila. Znesek zakladnih menic, ki naj bi bile izdane, se je 

med posameznimi izračuni vrzeli v financiranju zelo razlikoval in se je uporabljal kot glavna 

spremenljivka prilagajanja, da bi bilo ohranjanje financiranja grškega gospodarstva v skladu z 

načrtom.  

DEL II: ZASNOVA IN IZVAJANJE REFORM  

55. Finančna podpora, izplačana v okviru treh grških programov za ekonomsko prilagoditev, 

je bila odvisna od izvajanja reform, povezanih s tremi cilji programa, in sicer fiskalnimi in 

finančnimi cilji ter cilji glede rasti. Posebna zasnova in obseg reform sta se med izvajanjem 

programov spreminjala, vendar sta bila že od začetka zelo široka. Programi so zajemali 

dejansko vse funkcije grške države, pri čemer so bile v nekaterih primerih potrebne temeljite 

strukturne spremembe. Na vseh področjih relevantnih politik so se pri izpolnjevanju pogojev 

programov pojavile velike zamude (glej Prilogo VII

56. Z analizo, ki je predstavljena v tem poglavju poročila, je bil zajet vzorec relevantnih 

politik, obravnavane pa so bile predvsem tiste z največjim učinkom na doseganje ciljev 

programa. Ta del vključuje poglavja, ki posebej obravnavajo reforme obdavčitve, javne 

uprave, finančnega sektorja in trga dela, druga področja relevantnih politik, vključena v naše 

revizijsko delo, pa so zajeta v analizi, opisani v delih I in III (glej 

). 

sliko 4).40

                                                      

40 Druga ključna področja reform, ki jih nismo obravnavali v analizi, so bila zdravstveni sistem, 
izobraževanje, sodstvo in industrija. 
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Slika 4: Revidirana področja politike 

 

1 Rezultati analize, ki so se obravnavali pri ugotovitvah za več različnih politik (dela I in III). 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 

57. Pri revizijskem delu na vsakem od teh področij politike smo obravnavali naslednja 

vidika:  

- zasnovo pogojev na področju relevantnih politik (utemeljitev in analitično ozadje 

ukrepov, ustreznost, specifičnost in časovna razporeditev) ter 

- izvajanje in rezultate (izpolnjevanje pogojev na področju relevantnih politik in 

napredek pri reformah na nekaterih področjih, za katera so veljali pogoji 

programov). Širši učinki reform (z vidika rasti, fiskalne vzdržnosti in finančne 

stabilnosti) so obravnavani v delu III poročila, da bi jih razlikovali od rezultatov 

posebnih pogojev, ki so predstavljeni v poglavjih dela II v nadaljevanju. 

Obdavčitev 

58. Vzdržno izboljšanje javnofinančnega salda Grčije in spodbuditev rasti sta bila med 

glavnimi cilji vseh treh programov za ekonomsko prilagoditev. Za doseganje teh 

srednjeročnih ciljev si je prizadeval tudi MDS. V ta namen je program vključeval pogoje, 

katerih cilj je bil povečati prihodke od davkov in izboljšati uspešnost davčne uprave pri 

pobiranju davkov (tj. reforme za izboljšanje državnih zmogljivosti za ustvarjanje prihodkov). 
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Pri revizijskem delu smo obravnavali predvsem spremembe sistema obdavčitve (vključno s 

socialnimi prispevki) in reforme javne uprave za izboljšanje pobiranja prihodkov od davkov. 

Zasnova pogojev – davčne politike 

Mešanica in stabilnost davčnih ukrepov 

59. S skladu s splošnimi priporočili na področju relevantih politik v zvezi s fiskalno 

konsolidacijo (npr. OECD) in ocene grškega davčnega sistema, ki so bile izvedene pred krizo, 

bi bilo treba ukrepom v zvezi z davki na potrošnjo (posredni davki) in širitvijo davčnih osnov 

dati prednost pred drugimi davčnimi ukrepi, ker je njihov negativni vpliv na gospodarsko rast 

manjši. V nasprotju s temi ocenami so imeli zviševanje davčnih stopenj in začasni davki v 

prvem programu prednost pred širitvijo davčnih osnov zaradi pričakovanega hitrega 

prispevka k doseganju kratkoročnih fiskalnih ciljev.  

60. Ukrepi za širitev davčnih osnov so se izvajali predvsem v okviru drugega in tretjega 

programa, pri čemer so bile pri nekaterih ukrepih potrebne obsežne reforme davčnih 

zakonov. K zvišanjem prihodkov od davkov med izvajanjem prvih dveh programov je 

prispevala predvsem posredna obdavčitev, kot je bilo predvideno (zlasti so se zvišale 

posredne davčne stopnje in uveden je bil periodični davek na nepremičnine s široko osnovo). 

Vendar so nenadna zvišanja nekaterih posrednih stopenj (npr. davki na električno 

energijo/onesnaževanje) dodatno obremenila proizvodne stroške podjetij. 

61. Pogoji programov so prispevali k precejšnji nestabilnosti davčne politike, ki je vplivala na 

vse glavne vrste davkov, pri čemer ni ostala stabilna niti smer sprememb (v prvem programu 

se je na primer zagovarjalo enotno davčno obravnavanje virov osebnega dohodka, usmeritev 

drugega programa pa je bila ravno nasprotna – glej del B Priloge IV). Kot je potrdila Komisija, 

je nestabilnost deloma izhajala iz težav z upravno zmogljivostjo na področju zasnove davčne 

politike in nezadostnega izvajanja te politike, zaradi česar so bile potrebne pogoste 

prilagoditve pogojev programov. V okviru prvega programa je k nestabilnosti prispevalo tudi 

sprejemanje začasnih in nujnih davčnih ukrepov za doseganje ciljnih vrednosti v zvezi s 

primanjkljajem. Ker Komisija na začetku izvajanja programa ni imela strategije o davčnih 

politikah in ker so manjkali nekateri podatki (glej del A Priloge IV), je bil ta problem še večji, 

čeprav je bilo ves čas izvajanja programov mogoče opaziti izboljšave.  
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Utemeljevanje ukrepov 

62. Utemeljitve pogojev davčne politike niso bile sistematično dokumentirane41. 

Pomembna zvišanja stopenj DDV in trošarin leta 2010 so bila utemeljena na podlagi potrebe 

po fiskalni konsolidaciji in dogovorjena z grškimi organi, vendar niso bile proučene posledice 

alternativnih davčnih ukrepov, kot je periodični davek na stanovanjske nepremičnine z široko 

osnovo42

Zasnova pogojev – davčna izterjava  

, ki je bil leta 2011 uveden v okviru dodatnega fiskalnega načrta. Dokumentiranje v 

fazi zasnove se je sčasoma izboljšalo, ker so zadevni organi zagotavljali boljše podatke 

(npr. modeliranje za reforme dohodnine v okviru drugega programa in za visoko zvišanje 

stopenj DDV v okviru tretjega programa).  

63. Več mednarodnih institucij (MDS, OECD in Komisija) je opozorilo na precejšnje težave z 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti v Grčiji v obdobju pred krizo. Rezultati prvega programa 

na področju davčne izterjave so bili slabi43, kar je mogoče pripisati trem splošnim vrstam 

težav: (i) pogojem se je dajala le omejena prioriteta in niso bili jasno določeni niti dovolj trdni 

(glej okvir 5

                                                      

41 Utemeljen ni bil na primer naslednji pogoj: „Vlada spremeni zakonodajo, da bi zmanjšala davčne 
ovire za združitve in prevzeme, kot sta prepoved prenosa nakopičenih izgub skupaj z družbo in 
zapleten izračun „čezmernih koristi” (Zakon št. 3522/2006, člen 11) pri prenosu družbe z 
omejeno odgovornostjo” (prvi program, maj 2010). 

); (ii) grški organi so slabo izvajali svoje načrte za boj proti davčnim utajam ter (iii) 

spremljanje Komisije je temeljilo na nepopolnih podatkih in merilih (glej del I).   

42 OECD je ta davek obravnavala kot najmanj škodljiv za rast. 

43 Komisija je sama potrdila, da je bil na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti v letih 2010 
in 2011 dosežen slab napredek. 
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Okvir 5: Primeri problemov v zasnovi ukrepov na področju davčne izterjave  

Pozno vključevanje v programe 

Pri pogojih v okviru prvega programa je bila posebnim ukrepom za boj proti davčnim utajam 

namenjena le omejena prioriteta. Številni ključni ukrepi so bili vključeni šele v drugi program 

(poenotenje identifikacijskih številk davkoplačevalcev, uvedba sistema IT za medsebojno povezavo 

vseh davčnih uradov, vzpostavitev centralnega registra bančnih računov) ali tretji program 

(npr. spodbujanje in olajševanje elektronskih plačil, objava dolžnikov, ki niso plačali zapadlih davkov 

in prispevkov za socialno varnost).  

Obseg ukrepov ni bilo celovit 

Primerjave z drugimi državami članicami so pokazale, da bi se lahko v Grčiji preučila možnost uvedbe 

bolj specifičnih ukrepov, npr. mehanizma deljenega plačila za transakcije DDV z javnimi ustanovami in 

pogostejša uporaba davčnih blagajn.  

Premalo podrobnosti na začetku 

V prvotnem prvem programu je bilo zahtevano, naj se sprejme zakonodaja za izboljšanje učinkovitost 

davčne uprave in davčnih kontrol”, vendar program ni vključeval seznama posebnih dogovorjenih 

ukrepov. Ta pogoj je temeljil na priporočilih MDS o tehnični pomoči iz maja 2010, ki pa niso bila v 

celoti prenesena.  

64. Večina pogojev za okrepitev davčne uprave je bila vključena v drugi in tretji program, s 

čimer so bile popravljene nekatere slabosti zasnove prvega programa. Ti pogoji so temeljili 

predvsem na priporočilih delovne skupine za Grčijo in so zagotovili večjo jasnost, vendar se 

je s tem tudi precej zvišala raven podrobnosti44. Vzrok za tak trend je bilo to da se prejšnji 

pogoji niso ustrezno izvajali. Poleg tega so imeli nekateri pogoji nerealne roke (glej del C 

Priloge IV

                                                      

44 V okviru prvega programa je bilo v memorandumih o soglasju v zvezi z davčno upravo določenih 
32 posebnih pogojev, v okviru drugega programa pa 194. To precejšnje zvišanje ravni 
podrobnosti se ni pokazalo v pogojih MDS, ki so na tem področju v prvem programu zajemali 
6 strukturnih referenčnih meril, v drugem pa 14. 

).  
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Izvajanje in rezultati 

65. Zaradi ukrepov davčne politike, dogovorjenih v okviru programov, se je v obdobju 2010–

2014 povečala davčna obremenitev45 gospodarstva (za 5,3 % BDP), ki se je med izvajanjem 

tretjega programa zaradi dodatnih davčnih ukrepov še povečevala. To dokazuje, da so 

izvedeni ukrepi trajno prispevali k izboljšanju javnih financ. Povečanje je bilo večje kot v 

kateri koli drugi državi s podobnim programom, zaradi česar je Grčija konec leta 2014 

dosegla (netehtano) povprečje davčnih obremenitev držav članic evrskega območja 

(glej sliko 5

Slika 5: Davčne obremenitve držav evrskega območju, v katerih se izvaja program 

ekonomske pomoči (v % BDP) 

). Davčna obremenitev se je najbolj povečala v obdobju 2010–2012, v katerem je 

grška gospodarska kriza dosegla najnižjo točko.  

 

Vir: Evropsko računsko sodišče, na podlagi podatkov Eurostata (pomlad 2017). 

                                                      

45 Prihodki od davkov in socialnih prispevkov (v skladu s poročili Eurostata), brez pripisanih 
socialnih prispevkov kot delež BDP. V skladu z opredelitvijo kazalnik prav tako ne vključuje 
nepobranih zneskov, saj Grčija knjiži davke in socialne prispevke po metodi „časovne 
prilagoditve denarnega toka”. 
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66. Komisija je ob koncu drugega programa prišla do zaključka, da je Grčija izpolnila širok 

nabor pogojev na področju boja proti davčnim utajam in pobiranja davkov, ki pa so omejeno 

prispevali k fiskalni konsolidaciji46. Razlog za to je bilo dejstvo, da nekatere reforme niso bile 

pravilno izvedene, da je bilo potrebnega več časa, da bi postali njihovi učinki vidni v 

statističnih podatkih ali da je na njihovo učinkovitost vplivala nestabilnost davčnega okolja. 

Kazalniki smotrnosti, ki so se v okviru programov uporabljali za področje davčne uprave, so 

pokazali šibko in nepopolno izboljšanje, kar zadeva število davčnih inšpekcijskih pregledov in 

stopnje pobranih davkov v specializiranih centrih za davčni nadzor, ciljne vrednosti pa so bile 

med letoma 2012 in 2014 redko dosežene (glej del D Priloge IV). V obdobju 2010–2014 so se 

davčni dolgovi v povprečju povečali za približno 8,2 milijarde EUR na leto (4,2 % BDP) kljub 

ukrepov v zvezi z odpisom dolgov in pobiranjem davkov. V okviru programov ni bil določen 

kazalnik za spremljanje ocenjene višine neprijavljenih davkov („davčna vrzel”) ali 

neprijavljenega dela, vendar so se glede na ocenjeno vrzel na področju DDV47

Reforma javne uprave  

 utaje davkov 

med izvajanjem prvega programa povečale, pri čemer so se razmere leta 2014 v primerjavi z 

letom 2010 nekoliko izboljšale.  

67. Cilj reforme javne uprave je bil povečati njeno učinkovitost z zmanjšanjem izdatkov 

zanjoin hkrati povečati kakovost zagotovljenih javnih storitev. Zato so programi vključevali 

fiskalne in strukturne komponente. V okviru tretjega programa je bil še dodatno izpostavljen 

pomen reforme javne uprave, ki je bila opredeljena kot poseben steber programa. Pri 

revizijskem delu smo obravnavali zlasti povečanje učinkovitosti, doseženo z reformo na 

centralni ravni javne uprave. 

                                                      

46 Prihodki od DDV kot delež BDP se med letoma 2009 in 2014 niso izboljšali, kot je bilo prvotno 
napovedano, kljub večkratnemu zvišanju stopenj in nespremenjenemu deležu zasebne 
potrošnje v BDP. 

47 „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 member states” (Študija in poročila o vrzeli na 
področju DDV v državah članicah EU-28) (GD za obdavčenje in carinsko unijo, 2016). 
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Zasnova pogojev  

Kratkoročne prednostne naloge in strateška vizija reforme javne uprave 

68. Ob upoštevanju fiskalne krize je bila glavna prednostna naloga prvega programa na 

področju javne uprave fiskalna konsolidacija48. Pogoji v zvezi s strukturnimi spremembami so 

postali pomembnejši v drugem programu, vendar niso temeljili na ustreznem strateškem 

načrtovanju. Pogoji v zvezi s strukturnimi reformami na področju javne uprave niso bili del 

širšega reformnega načrta celotne vlade, ki bi omogočil, da se reforme izvajajo postopoma 

ter na usklajen in načrtovan način. S strukturnimi reformami javne uprave niso bili 

obravnavani ključni dejavniki, ki jih je Komisija opredelila kot nujne za uspešno zasnovo 

celovite reforme javne uprave, tj. izmenjava dobrih praks na ravni EU, vključevanje 

deležnikov in civilne družbe ter kontinuiteta in stabilnost reform (glej del A Priloge VIII

69. Leta 2013 so bili grški organi v okviru drugega programa pozvani, naj predložijo 

strategijo in akcijski načrt za reforme na področju javne uprave, vendar ta zahteva ni bila 

usklajena s ključnimi ukrepi v okviru programa (reorganizacija grškega javnega sektorja se je 

začela leta 2012, torej dve leti pred predložitvijo strategije). Načrt ni bil izveden, zato je bila 

leta 2015 v tretjem programu določena zahteva po novi triletni strategiji za reforme na 

področju javne uprave. 

). 

Celovitost reform 

70. V prvem programu je bil zahtevan pregled delovanja centralne uprave, ki naj bi ga 

opravil OECD in bi omogočil lažjo prednostno razvrstitev reform javne uprave in opredelitev 

prilagojenega pristopa za to državo. Čeprav so bile pri pregledu jasno opredeljene 

pomanjkljivosti grške uprave in tista področja, ki jim je treba zagotoviti upravno podporo, je 

bilo 13 priporočil OECD v pogoje vključenih z nekaj zamude(glej okvir 6

                                                      

48 Plače in pokojnine so leta 2009 predstavljale tri četrtine vseh primarnih odhodkov in so 
dinamično rastoč element odhodkov od leta 2000. V obdobju 2000–2008 se je plačna masa 
povečala za skoraj 100 %, leta 2009 pa še za dodatnega 7,5 %. 

). Izvajanje priporočil 

se niso sistematično spremljalo, poleg tega pa nista bila pripravljena okvir za spremljanje 
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napredka reform ali strategija za obravnavanje vprašanj v zvezi z zbiranjem in upravljanjem 

podatkov (glej del B Priloge VIII

Okvir 6: Primeri zamud pri izvajanju priporočil OECD 

).  

Načrt IKT za zagotovitev interoperabilnosti med različnimi vejami centralne uprave je bil vključen v 

program eno leto po objavi poročila OECD, v primeru strategije za človeške vire in komunikacijske 

strategije pa po dveh letih. 

71. Še pred začetkom prvega programa so bili vzpostavljeni instrumenti EU (zlasti operativni 

program za upravno reformo (AROP), financiran iz Evropskega socialnega sklada), s katerimi 

naj bi se obravnavale slabosti grške javne uprave. Čeprav se je Komisija zavedala resnosti teh 

težav, programi niso vključevali posebnih ukrepov za razvoj institucionalnih zmogljivosti49. 

Delno podporo na tem področju, čeprav v omejenem obsegu, je koordinirala Delovna 

skupina za Grčijo50

Utemeljevanje ukrepov 

. Nasprotno pa projekti za gradnjo zmogljivosti v okviru programa AROP, ki 

so se izvajali že leta 2010, niso bili povezani s pogoji programov,nekateri oid njih pa so bili v 

programskem obdobju ukinjeni. Celovitost pogojev in usklajevanje z drugimi instrumenti 

(vključno s tehnično pomočjo) sta se izboljšala v tretjem programu, zlasti z vzpostavitvijo 

eksplicitne povezave med tehnično pomočjo in programom. 

72. Čeprav je Komisija deloma analizirala zasnovo reform javne uprave, utemeljitev 

nekaterih posebnih ukrepov ni bila zadovoljiva. Komisija zlasti ni mogla predložiti nobene 

kvantitativne ali kvalitativne analize v zvezi z dvema ključnima ciljnima vrednostima v okviru 

                                                      

49 Institucionalne zmogljivosti naj bi običajno zajemale tri razsežnosti intervencije za (1) strukture 
in postopke, (2) človeške vire in (3) zagotavljanje storitev. 

50 Obseg in prispevek tehnične pomoči na področju reform javne uprave sta bila omejena. 
Zagotovljena finančna podpora je znašala 750 000 EUR, vendar ta pogodba ni bila v celoti 
izvršena (37 % razpoložljivega proračuna in 44 % od skupno 620 delovnih dni, ki so bili na voljo v 
obdobju 30.1.2013–1.1.2014). 
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reform (tj. zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju za 150 000 v obdobju 2011–2015 

in obvezen odhod 15 000 zaposlenih do leta 201451

73. Problem neustrezne utemeljitve je bil ugotovljen tudi v zvezi z določitvijo zaporedja 

reform in rokov. Čeprav Komisija ni mogla zagotoviti analize, na kateri je temeljila zasnova 

programov v zvezi s tem, so se roki za nekatere pogoje sčasoma izkazali za preveč 

ambiciozne, pri njihovi določitvi pa se niso upoštevali izvedbene zmogljivosti. Časovni okvir 

za vzpostavitev in izvajanje novega sistema za ocenjevanje osebja za celotno javno upravo je 

bil 11 mesecev, v okviru primerjalne študije sistemov javne uprave, ki sta jo OECD/SIGMA 

izvedla v šestih državah EU, pa je bilo ugotovljeno, da je optimalni časovni okvir za pripravo 

teh reform 1,5 do 3 leta. Med drugim programom zaposleni v javni upravi niso bili vključeni v 

presojo. Zato je bil v tretjem programu določen nov pogoj, in sicer da je treba v štirih 

mesecih (do novembra 2015) uzakoniti uporabo novega, sodobnega sistema za ocenjevanje 

delovne uspešnosti. Primarna zakonodaja je bila sprejeta februarja 2016, vendar je bilo treba 

do junija 2016 uvesti dodatno sekundarno zakonodajo (sedem mesecev pozneje). Prva ocena 

bo izvedena do junija 2017, kar je skoraj dve leti po začetku tretjega programa.  

).  

Izvajanje in rezultati 

74. Reforme grške javne uprave so dosegle cilje programov v zvezi z znižanjem stroškov. 

Ciljna vrednost v zvezi z zmanjšanjem skupnega števila zaposlenih v javnem sektorju je bila 

dosežena leta 2013, tj. dve leti pred načrtovanim rokom, kar so omogočili naslednji ukrepi: 

pravilo, da se na novo zaposli manjše število delavcev, kot jih odide, manjši obseg 

zaposlovanja pogodbenih uslužbencev in program zgodnje upokojitve. Število zaposlenih v 

javnem sektorju se je med letoma 2009 in 2015 zmanjšalo za več kot 225 000 (glej sliko 6

                                                      

51 Zmanjšanje števila zaposlenih za 150 000 naj bi bilo trajno ter se je izvajalo z uporabo načela „en 
prihod na pet odhodov” ter zmanjšanjm števila zaposlenih za določen čas, vzpostavitvijo 
rezervne delovne sile ter sheme za predčasno upokojitev in redno upokojitev in nadzorom pri 
zaposlovanju. Pri shemi za 15 000 obveznih odhodov se je odpuščene uslužbence lahko 
nadomestilo z novim osebjem, katerega profili so bolj ustrezali potrebam javne uprave. 

).  
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Slika 6: Zaposleni v temeljnem javnem sektorju in plačna masa v sektorju država, 2009–

2015 

 

Vir: Evropska komisija, zbirka podatkov Apografi, Eurostat. 

75. Kar zadeva fiskalne rezultate, so se letni stroški zaposlenih v javnem sektorju med 

letoma 2009 in 2015 znižali za 37,9 % (9,6 milijarde EUR). Raven plač v javnem sektorju je 

bila do leta 2015 usklajena s povprečjem evrskega območja (9,1 % BDP v evrskem območju v 

primerjavi z 9 % v Grčiji, glej sliko 7
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Slika 7: Plačila zaposlenim v javnem sektorju kot odstotek BDP 

 

Vir: Podatki Eurostata, plačljivi znesek brez socialnih prispevkov. 

76. Strukturnim komponentam reforme javne uprave je bila na nacionalni ravni 

zagotovljena omejena podpora, nanje pa je negativno vplivala tudi politična nestabilnost 

(glej odstavka 31 in 32). Zato so prinesle veliko manj oprijemljivih rezultatov kot fiskalni 

ukrepi. Pri prvih programih je bil dosežen omejen napredek v zvezi z reorganizacijo javnih 

subjektov, upravljanjem človeških virov in depolitizacijo javne službe (glej okvir 7

Okvir 7: Reforma javne uprave – strukturni vidiki  

). 

Nasprotno pa so bile pozitivne spremembe ustanovitev sveta vlade za reforme, generalnega 

sekretariata za usklajevanje dela vlade, enotne plačilne agencije in zbirke popisnih podatkov 

o zaposlenih v javnem sektorju.  

Vrednotenje javnih subjektov – v pregledu prvega programa, ki je bil izveden julija 2011, je bilo 

določeno, da bi bilo treba po prvem vrednotenju, ki je zajelo 153 subjektov, v nadaljnja vrednotenja 

vključiti 1 500 javnih subjektov, vrednotenje pa bi moralo zajemati tudi celovit postopek primerjalne 

analize, čeprav v zvezi s tem ni bil sprejet noben ukrep.  
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Upravljanje človeških virov in depolitizacija – ukrepi (izbor vodstvenega osebja in sistem za 

ocenjevanje osebja) so bili uvedeno pozno v drugem programu (leta 2013) in se niso izvedli. 

Depolitizacija vodstvenih in najvišjih vodstvenih položajev, vključno z generalnimi sekretarji in 

zaposlenimi v subjektih javno-zasebnega prava, je bila uvedena v okviru tretjega programa. 

Plačne lestvice – v okviru prvega programa je bil cilj zmanjšanje fiskalnega bremena, šele z drugim 

programom pa so bili uvedeni pogoji za boljše odražanje kvalifikacij in odgovornosti zaposlenih, ki pa 

se niso upoštevali. Leta 2015 so morali grški organi v okviru tretjega programa pripraviti novo 

reformo enotne plačne lestvice. Namen reforme je bil na fiskalno nevtralen način spremeniti plačno 

lestvico, da bi bolje odražala znanja in odgovornosti na različnih delovnih mestih. 

Reforme finančnega sektorja 

77. Varovanje domače finančne stabilnosti je bil eden od glavnih stebrov vseh programov za 

ekonomsko prilagoditev Grčije. Da bi se ta cilj dosegel, so programi vključevali pogoje za 

okrepitev stabilnosti in odpornosti finančnega sektorja s povečanjem kapitala bank, 

ohranjanjem zadostne likvidnosti, obravnavanja slabih posojil ter izboljšanjem upravljanja in 

nadzora (glej okvir 8 in podrobnosti o strategijah programov ter ključnih pogojih za finančni 

sektor v delu A Priloge IX

Okvir 8: Ključni vidiki reform finančnega sektorja 

). Pri analizi smo obravnavali predvsem ukrepe za prestrukturiranje 

in dokapitalizacijo bančnega sektorja ter reforme v zvezi z upravljanjem in kakovostjo 

sredstev, zlasti slabih posojil. 

Grški sklad za finančno stabilnost (HFSF) – ustanovitev sklada HFSF, katerega cilj je prispevati k 

finančni stabilnosti grškega bančnega sistema, pri čemer se po potrebi zagotovi lastniški kapital.  

Dokapitalizacija in reševanje bank – v okviru prvega programa je bilo prek HFSF za kapitalske 

intervencije za banke namenjenih 10 milijard EUR, vendar je bilo na koncu porabljenih zelo malo 

sredstev. V okviru drugega programa je bilo prek HFSF za stroške dokapitalizacije in reševanja bank 

namenjenih 50 milijard EUR. V okviru tretjega programa je bila za isti namen predvidena rezerva v 

znesku do 25 milijard EUR.  

Likvidnost – ohranjanje zadostne likvidnosti v bančnem sistemu v skladu s pravili Evrosistema. 

Srednjeročni cilj je vzpostaviti vzdržni model za financiranje bank s postopnim zmanjševanjem 

odvisnosti bank od zadolževanja pri centralni banki.  
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Slaba posojila – okrepitev okvira za insolventnost in zmogljivosti bank za upravljanje slabih posojil, 

razvoj trga za prodajo in servisiranje slabih posojil ter izboljšanje upravljanja bank v postopku 

likvidacije.  

Upravljanje in nadzor – okrepitev upravljanja HFSF, bank in grške centralne banke. Izboljšanje 

nacionalnega nadzora in pravne ureditve. 

78. Ne glede na slabo povpraševanje po posojilih v obdobju izvajanja programov, je bilo v 

okviru vseh programov predvideno zelo omejeno število reform finančnega sektorja52

Zasnova pogojev 

, s 

katerimi bi se neposredno reševal problem krčenja posojil v Grčiji, bodisi z vidika 

zagotavljanja bančnih kreditov bodisi z vidika stroškov kreditov. Omejena razpoložljivost 

kreditov je ovirala prizadevanja za obnovitev konkurenčnosti grškega gospodarstva, saj so 

imela domača MSP velike težave pri pridobivanju dostopa do kreditov.  

79. Komisija z analizo ni vedno zadostno utemeljila tveganj nekaterih možnosti na tem 

področju. V okviru dokapitalizacije bank leta 2013 je na primer obravnavala več možnosti za 

privabljanje zasebnih vlagateljev. Ker je ugotovila, da predlogi grških organov zagotavljajo 

zasebnim vlagateljem preveč spodbud, se je nazadnje odločila za izdajo nakupnih bonov53. 

Vendar z analizo niso bila izčrpno opredeljena nekatera tveganja izdaje nakupnih bonov, 

npr. njihov možni vpliv na cene delnic bank (glej del B Priloge IX

Prestrukturiranje in dokapitalizacija bančnega sektorja 

). 

(i) Ocene kapitalskih potreb 

80. Ocene kapitalskih potreb, ki so bile predvidene v prvih dveh programih, niso vedno 

temeljile na dovolj preudarnih predpostavkah. Na primer: tudi po neugodnem scenariju rasti 

                                                      

52 Čeprav so bili v programih določeni pogoji za izboljšanje dostopa MSP do financiranja, je bila z 
reformami finančnega sektorja določena le vzpostavitev inštituta za rast. Poleg tega je bil 
znesek, dodeljen v ta namen (približno 200 milijonov EUR), glede na finančne potrebe grških 
podjetij majhen. 

53 Nakupni bon je vrednostni papir, ki daje imetniku do prenehanja veljavnosti bona pravico do 
nakupa zadevne delnice podjetja, ki je izdalo bon, po fiksni ceni. 
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BDP, ki je bil pripravljen januarja 2011, naj bi bila leta 2011, 2012 in 2013 rast 4,6-, 7,8- 

oziroma 4,7-odstotna, kar je torej pozitivnejše od dejanske gospodarske uspešnosti.54

(ii) Ocena vitalnosti 

 Poleg 

tega so preostala sredstva iz drugega programa (približno 11 milijard EUR) delno vplivala na 

analizo Komisije v zvezi z nadaljnjo oceno kapitalskih potreb, ki jo je v začetku leta 2014 

opravila grška centralna banka.  

81. V skladu s pogojem iz drugega programa je morala grška centralna banka oceniti, katere 

od 15 domačih bank so vitalne in so torej upravičene do dokapitalizacije s sredstvi programa. 

Za druge banke bi se izvedel postopek reševanja, razen če bi se lahko zagotovil zasebni 

kapital. V programu ni bilo določeno, da mora grška centralna banka zagotoviti ustrezno 

preglednost postopka. Banke na primer niso imele dostopa do svojih ocen in z njimi 

povezanih izračunov.  

(iii) Dokapitalizacija bank leta 2014 in leta 2015 

82. Pogoji drugega in tretjega programa so določali, da se lahko HFSF kot vir podpore pri 

dokapitalizaciji v letih 2014 in 2015 uporabi le v skrajnem primeru (glej del B Priloge IX). To 

je pomenilo, da HFSF v primeru interesa zasebnega sektorja ni mogel prispevati k 

dokapitalizaciji bank, da bi se čim bolj omejile potrebe po dodatnih javnih sredstvih. Pri 

procesu dokapitalizacije je zato prišlo do močnega pritiska na znižanje cen delnic, kar je 

povzročilo precejšnje razvrednotenje HFSF55

                                                      

54 Od začetka krize je bilo izvedenih šest ocen kapitalskih potreb grških bank. Ocene se običajno 
izvedejo na podlagi dveh scenarijev (osnovnega in neugodnega) glede sprememb ključnih 
makroekonomskih spremenljivk. Opozoriti je treba, da je imela Komisija v vseh primerih 
pomembno vlogo pri zasnovi scenarijev (glej tudi Posebno poročilo Evropskega računskega 
sodišča št. 5/2014, odstavek 58 in okvir 1). MDS je pri naknadnem vrednotenju drugega 
programa ugotovil pomanjkljivosti pri ocenah kapitalskih potreb (poročilo o državi št. 17/44, 
februar 2017, odstavek 39 in slika 19). 

, ki je že bil večinski deležnik zaradi 

dokapitalizacije leta 2013.  

55 Leta 2014 so zasebni vlagatelji odkupili delnice štirih največjih bank, in sicer s 7-odstotnim do 
23-odstotnim popustom na zadnji zaključni tečaj. Leta 2015 je bil popust precej večji, tj. med 
34 % in 93 %, saj zaradi visoke stopnje negotovosti ni bila predhodno določena nobena najnižja 
cena. 
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Kakovost sredstev – slaba posojila 

83. V zvezi z upravljanjem slabih posojil je ustanovitev družbe za upravljanje terjatev ena od 

najbolj razširjenih rešitev na mednarodni ravni. Vendar v okviru grških programov ta rešitev 

ni bila uporabljena zaradi omejenega financiranja in drugih dejavnikov, kot so diverzifikacija 

slabih posojil v vseh sektorjih, problemi v zvezi z upravljanjem in pomisleki EU glede državne 

pomoči. Kljub potencialnim omejitvam ocene Komisije glede potreb družbe za upravljanje po 

financiranju niso bile dovolj konkretne, da bi na njihovi podlagi mogoče celovito oceniti, ali je 

ukrep v grškem kontekstu ustrezen.  

84. V prvih dveh programih sta bila posebej poudarjena dokapitalizacija bank in 

zagotavljanje likvidnostne podpore, vendar hkrati s tem niso bili sprejeti uspešni ukrepi v 

zvezi z upravljanjem slabih posojil (npr. v prvem programu je bila določena le zaveza, da se 

bo pregledala zakonodaja na področju insolventnosti). V okviru drugega programa se je pri 

obravnavanju težav s slabimi posojili zanašalo zlasti na interno upravljanje slabih posojil v 

bankah, ki se je, čeprav je nujno, izkazalo večinoma kot neuspešno56

85. Kar zadeva insolventnost fizičnih in pravnih oseb, so pogoji v prvem in drugem 

programu ostali splošni, niz zakonodajnih sprememb, ki so bile ustrezno uvedene za 

reševanje prizadetega premoženja, pa so bile večinoma omejene in neučinkovite

. Med izvajanjem 

drugega programa je imela zmogljivost bank za upravljanje slabih posojil višjo prioriteto, 

vendar so bile dejanske reforme za izboljšanje procesov iternega upravljanja uvedene šele s 

tretjim programom.  

57

                                                      

56 Težave so vključevale odložitev izvajanja kodeksa ravnanja v zvezi z upravljanjem slabih posojil 
na konec leta 2015, manj aktivno upravljanje kreditnega portfelja (banke so prednost dajale 
zlasti kratkoročnim rešitvam in tako prestavljale težavo v prihodnost) in slabo sodelovanje med 
bankami. Neukrepanje je bilo ugotovljeno tudi v primerih, v katerih so banke odpovedale 
posojilne pogodbe, pri čemer niso bili sproženi sodni postopki. 

. Za veliko 

reform sta bila značilna razdrobljeni pristop in raznolik nabor prednostnih nalog na področju 

relevantne politike, zaradi česar so bili za to politiko pogosto določeni nasprotujoči si cilji. V 

57 ECB in MDS sta opredelila več ovir pri reševanju problema slabih posojil (ECB, „Stocktake of 
national supervisory practices and legal frameworks related to NPLs” (Pregled nacionalnih 
nadzornih praks in pravnih okvirov v zvezi s slabimi posojili), Priloga III, september 2016, in IMF, 
poročilo o državi št. 17/41, februar 2017, str. 3–15). 
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nekaterih primerih so bile reforme celo uvedene brez ustreznega posvetovanja z deležniki in 

analize učinka. Zaradi zapletenosti okvira za insolventnost ni bila odpravljena težava slabih 

posojil, ki bi jo bilo treba obravnavati na podlagi skladnega, centraliziranega strateškega 

okvira z jasnimi prednostnimi nalogami na področju relevantne politike. Pri zasnovi okvira se 

niso upoštevale omejene zmogljivosti sodnega sistema za uspešno obravnavanje velikega 

števila zadev. Te težave z zapletenostjo in zmogljivostjo so skupaj privedle do zaostankov, 

zaradi česar se je vse več dolžnikov odločilo za preračunljiv odstop od posojila, po celotnem 

sistemu pa se je razširilo moralno tveganje (glej okvir 9

Okvir 9: Osebni stečaj  

).  

Po vzpostavitvi pravnega okvira za osebni stečaj je pravosodni sistem zasulo približno 200 000 vlog, 

pri čemer je bil dolžnikom zaradi velikega zaostanka, ki bo predvidoma trajal do 15 let, odobren 

moratorij na plačilo dolga. Težavo so še poslabšale pomanjkljive smernice za sodnike in težave v zvezi 

z zasnovo, ki so se pojavile pred sprejetjem zakona iz leta 2015 (pogoj v okviru tretjega programa), na 

primer zahteva, da morajo dolžniki pred sodno obravnavo plačati minimalni znesek ali pa sploh nič.  

Zato okvir ni bil dobro usmerjen na ciljno skupino, saj so neupravičeni dolžniki vseeno vložili vlogo za 

vključitev v shemo osebnih stečajev, da bi se izognili ukrepom upnika do obravnave njihovih 

primerov. Pravila o stečaju gospodinjstev, ki niso bila usmerjena na ciljno skupino, so prav tako 

prispevala k rušenju kulture plačevanja pri posojilojemalcih. Po ocenah grške centralne banke in 

domačih bank ena šestina podjetij in vsaj ena četrtina gospodinjstev spada med dolžnike, ki ki so se 

preračunljivo odločili za odstop od posojila. 

86. Šele v tretjem programu je bil vključen pogoj, da je treba vzpostaviti delujoč trg za 

servisiranje in prodajo slabih posojil. Vendar več ključnih ovir ni bilo odpravljenih niti z 

zakonom, ki je bil sprejet konec leta 2015, niti z dvema dodatnima spremembama, ki sta bili 

sprejeti leta 2016 (in sta vključevali tudi donosna posojila), zato pravni okvir še zmeraj 

povzroča nepotrebno breme. 

87. V primeru bank v postopku posebne likvidacije, ki so se ukvarjale predvsem s slabimi 

posojili, je bilo poslovanje dolgo časa razdrobljeno, zaradi česar je bila učinkovitost z vidika 

izterjave slabih posojil in operativnih stroškov majhna. Konsolidacija poslovanja (združitev 

16 subjektov v enega) je bila na primer kot pogoj določena šele v tretjem programu in je bila 

izvedena več kot tri leta po prvotnem predlogu zunanjih svetovalcev. V postopku likvidacije 
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je bilo porabljenih 13,5 milijarde EUR finančnih sredstev programov iz sklada HFSF 

(glej tabelo 3

Upravljanje  

) in dodatnih 1,7 milijarde EUR iz nacionalnega sklada za zajamčene vloge.  

(i) Upravljanje bank 

88. Čeprav so reforme finančnega sektorja med izvajanjem prvega programa postajale 

vedno pomembnejše, ta program ni vključeval pogojev za okrepitev upravljanja bank. 

Vendar so težave v zvezi z upravljanjem (npr. posojanje povezanim stranem pod netržnimi 

pogoji) obstajale že veliko pred začetkom krize, saj je bilo upravljanje grških bank v povprečju 

že od začetka precej slabše od upravljanja evropskih. 

89. V drugem programu je bilo določeno, da bodo štiri največje grške banke („sistemske 

banke”) dokapitalizirane predvsem s sredstvi programa iz sklada HFSF, vendar ni bil 

zagotovljen zadosten nadzor njihovega zasebnega upravljanja. V nasprotju z mednarodno 

prakso spremembe lastništva, ki so leta 2013 povzročile skoraj popolno nacionalizacijo 

domačega bančnega sektorja, niso bile izražene v večini uprav bank. V nekaterih primerih so 

za nadzor upravljanja dejansko ostali odgovorni stari delničarji, pri čemer sklad HFSF ni bil 

upravičen do ocenjevanja njihovih izkušenj, ugleda in neodvisnosti. Pogoj o ocenjevanju 

upravljanja bank je bil vključen šele v tretji program, ko je moral HFSF preveriti vse člane 

uprav bank. 

90. V ta namen in da bi se obravnavalo tudi morebitno politično vmešavanje ali poslovno 

vmešavanje, so bila v okviru tretjega programa določena strožja merila za izbor v zvezi s 

kvalifikacijami in izkušnjami članov v upravah bank. Vendar so merila kandidate omejila na 

bančne in finančne strokovnjake. Ta zahteva ni bila popolnoma usklajena z mednarodnimi 

praksami in zahtevami EU/EMN, ki načeloma spodbujajo raznolikost uprave in kolektivno 

znanje.  

91. Reforme finančnega sektorja tudi niso bile dovolj osredotočene na upravljanje in 

nacionalni nadzor manj pomembnih bank. Skoraj šest let po uvedbi prvega programa so bile 

pri inšpekcijskem pregledu na kraju samem, ki sta ga grška centralna banka in EMN opravila 
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marca 2016, pri eni banki ugotovljene resne notranje pomanjkljivosti v zvezi z upravljanjem, 

obvladovanjem tveganja in praksami posojanja.  

(ii) Upravljanje sklada HFSF 

92. V okviru prvega programa je bila zasnovana prvotna struktura upravljanja HFSF, s katero 

pa ni bila okrepljena neodvisnosti od državnih organov. Kljub pogoju drugega programa, da 

bi morala biti struktura upravljanja HFSF dvostopenjska (tj. sestavljala naj bi jo generalni svet 

in izvršilni odbor), težave v zvezi z neodvisnostjo niso bile odpravljene. Ta pomanjkljivost je 

bila obravnavana tudi v tretjem programu, tako da je bil poudarek na procesu izbora višjega 

vodstva HFSF. Vendar rešitve, predlagane v okviru prvega in drugega programa, niso 

zagotavljale jasne delitve odgovornosti in pooblastil med tema dvema odboroma, ki 

sprejemata odločitve. Poleg tega je postopek sprejemanja odločitev HFSF vzbujal resne 

pomisleke glede preglednosti. HFSF je leta 2013 na primer odobril prodajo večinskega deleža 

hčerinske družbe ene od bank, čeprav transakcija ni potekala po konkurenčnem razpisnem 

postopku z več ponudniki.  

93. Zaradi pogojev programov se je višje vodstvo HFSF pogosto menjavalo (34 oseb v prvih 

šestih letih, vključno s štirimi predsedniki in štirimi izvršnimi direktorji), kar je pomenilo 

tveganje vrzeli v znanju in manjšega vpliva v bankah, v katerih je HFSF imel delež.  

Pričakovani finančni rezultati  

94. HFSF je od decembra 2016 v grški bančni sektor vložil 45,4 milijarde EUR, pri čemer so 

pričakovane izgube znašale 36,4 milijarde EUR (glej tabelo 3). Na splošno bi se lahko 

sčasoma morda povrnil majhen delež pričakovanih izgub zaradi povečanja tržne vrednosti 

delnic v sistemskih bankah, večina sredstev programov za domače banke pa bodo 

predvidoma ostala del javnega dolga Grčije.  
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Tabela 3: Pričakovani rezultati posredovanja v grškem bančnem sektorju (v milijardah EUR, 

2016)  

 Porabljena 
sredstva 

Povrnjena 
sredstva 

Predvideni 
povrnjeni 

znesek  

Pričakovane 
izgube 

Sistemske banke 31,91 2,72 3,83 25,4 

Banke v postopku 
likvidacije 

13,5 0,5 1,9  11,0 

Skupaj  45,4 3,2 5,7 36,4 

1 Vključno s sredstvi, ki so bila uporabljena pri kapitalski injekciji, namenjeni dvema začasnima kreditnima 
institucijama (premostitveni banki).  

2 Vključno s prihodki od nakupnih bonov, odkupa pogojno zamenljivih obveznic in zadevnih obresti. 
3 Vključno s pošteno vrednostjo delnic bank in pogojno zamenljivih obveznic. 

Vir: Osnutek finančnih računov HFSF, december 2016. 

Reforme trga dela 

95. Skupni cilj reform trga dela v okviru programov je bil izboljšati stanje ne trgu dela, med 

drugim s spodbujanjem hitrega prilagajanja stroškov dela. Pričakovalo se je, da bodo 

reforme trga dela prispevale k ponovni vzpostavitvi stroškovne konkurenčnosti v grškem 

gospodarstvu in omejevanju izgub delovnih mest med recesijo. V zvezi s stroški dela je bil v 

drugem programu določen okvirni cilj 15-odstotnega znižanja stroškov dela na enoto v 

obdobju 2012–2014. 

96. S programi je bil od začetka njihovega izvajanja leta 2010 uveden širok nabor ukrepov za 

obravnavanje togosti grškega trga dela. Z njimi so se obravnavali zlasti: plačna pogajanja in 

oblikovanje plač, določanje in višina minimalne plače, delovnopravna zakonodaja in 

prilagodljivost delovnega časa. Vzporedno z ukrepi za liberalizacijo so se od začetka drugega 

programa čedalje intenzivneje obravnavali boj proti neprijavljenemu delu in aktivne politike 

trga dela, usmerjene neposredno v ustvarjanje delovnih mest, vendar ti vidiki niso bili 

vključeni v revizijo.  
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Zasnova pogojev 

Utemeljitev in analitični temelji reform 

97. V dokumentih o politiki na tem področju in drugih delovnih dokumentih je bil utemeljen 

pristop Komisije k reformam trga dela in predstavljena analiza nadomestnih možnosti 

(npr. kako znižati stroške dela na enoto ali oblikovati okvir za plačna pogajanja). Vendar 

Komisija pri teh analizah ni upoštevala nekaterih tveganj, predvsem v zgodnjih fazah 

zasnove. Pri tem zlasti ni ocenila, kako bi lahko reforme vplivale na sivo območje trga dela, 

čeprav se je z nekaterimi ukrepi povečalo tveganje v zvezi s tem58

98. Komisija je dokumentirala obsežne izmenjave informacij in razprave o politiki z deležniki 

(vključno z grškimi organi, poslovnimi združenji in drugimi nevladnimi partnerji) in MDS ter 

interno. Kar zadeva kompromis, ki so ga dosegli partnerji v trojki, je v nekaterih primerih 

prevladalo mnenje Komisije (v zasebnem sektorju ni bilo uvedeno znižanje plač, ki ga je 

zagovarjal MDS), v drugih pa mnenje MDS (npr. po prvem krogu reform je bila dodatno 

liberalizirana delovnopravna zakonodaja). Komisija v slednjem primeru ni mogla v celoti 

utemeljiti, zakaj je odstopila od svojega prvotnega stališča.  

. Družbeni učinek je bil 

ocenjen le v zvezi s tretjim programom, vendar je bila analiza opisna, pri čemer učinki in 

delitev bremena niso bili ocenjeni kvantitativno, niti za posamezne ukrepe niti za celoten 

nabor reform trga dela.  

Primernost ukrepov 

99. V nekaterih primerih se pri zasnovi določenih pogojev niso upoštevale posebne 

značilnosti grškega gospodarstva, zlasti splošna razširjenost mikropodjetij in malih podjetij. 

Prvotna zasnova reforme pogajanj o plačah je na primer omogočala pogajanja na ravni 

podjetja, čeprav je še vedno zahtevala formalno zastopanost osebja. Ker mala podjetja 

pogosto nimajo te ureditve, niso mogla izkoristiti reform. Težava se je obravnavala šele v 

                                                      

58 Npr. znižanje minimalne plače spodbuja delodajalce, da del plače (ki presega minimalno plačo) 
nakažejo neuradno, da bi tako znižali davke in prispevke za socialno varnost. Po drugi strani pa 
so bili sprejeti namenski ukrepi za obravnavanje dela na črno. 
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poznejši fazi prvega programa z uvedbo „sindikatov posameznikov”59

Časovni razpored  

, ki so omogočili, da se 

pogajanja o plačah izvajajo na ravni podjetja neposredno z zaposlenimi. 

100. Reforme trga dela so bile uvedene leta 2010, pri čemer so grški organi prvi krog reform 

(plačna pogajanja in delovnopravna zakonodaja) začeli izvajati kmalu po odobritvi programa. 

Čeprav je bilo več ukrepov v okviru programa izvedenih v obdobju 2010–2016, pa so se ista 

vprašanja obravnavala pri pogajanjih o tretjem programu. Ta razvoj dogodkov kaže na težave 

v zvezi s časovnim razporedom in zaporedjem reform, ki širše kot zgolj zamude pri izvajanju 

(glej okvir 10

Okvir 10: Časovni razpored reform trga dela  

).  

Nekateri elementi, ki so bili ključni za uspešnost okvira za plačna pogajanja, so bili vključeni šele v 

drugi program (npr. vzpostavljeni so bili sindikati posameznikov in omejitev samodejnega podaljšanja 

sporazumov pred iztekom njihove veljavnosti v primerih, ko ni mogoče doseči kompromisa o 

podaljšanju).  

Rok za prvo nominalno znižanje minimalne plače je bilo leto 2012. Nov okvir za določitev minimalne 

plače naj bi se začel uporabljati šele po koncu drugega programa.  

Roki za izvedbo reform so bili v nekaterih primerih nerealno kratki (zlasti v okviru tretjega pregleda 

drugega programa), npr. pregled delovnopravnih predpisov in zbiranje vse obstoječe delovnopravne 

zakonodaje imata enak rok. 

Izvajanje in rezultati 

101. V veliko primerih so bile reforme trga dela v primerjavi z roki, določenimi v programih, 

izvedene z zamudo (do 21 mesecev) ali pa sploh niso bile izvedene (glej Prilogo VII

                                                      

59 Oblika zastopanja zaposlenih, kadar ni sindikatov. 

). Ti pogoji 

so bili povezani s ključnimi vidiki reform trga dela (npr. plačnimi pogajanji in delovnopravno 

zakonodajo).  
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102. Kljub pomanjkljivostim pri izvajanju reform smo ugotovili nekatere izboljšave kazalnikov, 

ki kažejo večjo prilagodljivost in konkurenčnost trgov dela:  

- manjša restriktivnost delovnopravne zakonodaje. Kljub temu je kazalnik leta 2013 

(tj. po uvedbi ključnih reform) še vedno presegal povprečje OECD (glej sliko 8

- nižja minimalna plača – z 863 EUR leta 2010 se je znižala na 684 EUR leta 2012; 

); 

- precejšnja prilagoditev stroškov dela na enoto. 14,1-odstotno znižanje stroškov dela 

na enoto v obdobju 2010–2015 je bilo največje med državami članicami EU. Vendar 

je bil cilj drugega programa, da bi se stroški dela na enoto v obdobju 2012–2014 

znižali za približno 15 %. Ta okvirni cilj ni bil dosežen, ker so bili stroški dela na enoto 

v zadevnem obdobju prilagojeni za 10,9 %. 

Slika 8: Sestavljeni kazalnik restriktivnosti delovnopravne zakonodaje 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče, na podlagi podatkov OECD. 

DEL III: DOSEGANJE CILJEV PROGRAMOV 

103. Sedem let, trije programi in več kot 265 milijard EUR izplačane pomoči (več kot 150 % 

BDP Grčije) kažejo na to, da je bila skupna podpora evrskega območja in MDS za Grčijo doslej 
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brez primere. Že samo iz teh številk je razvidno, da programi niso bili uspešni pri reševanju 

velikih gospodarskih neravnovesij ali pri omogočanju Grčiji, da svoje finančne obveznosti 

izpolnjuje brez zunanje podpore. Z njimi pa sta vendarle bila zagotovljena neprekinjeno 

financiranje in gospodarska dejavnost v Grčiji.  

104. S programi za ekonomsko prilagoditev Grčije so bili določeni cilji na treh področjih:  

- fiskalna vzdržnost,  

- finančna stabilnost in 

- ponovna vzpostavitev rasti.  

105. Komisija v sedmih letih ni poskusila na podlagi vmesnih ali naknadnih vrednotenj 

celovito oceniti, koliko je prvi ali drugi program dosegel svoje cilje. Ta vrednotenja so se 

običajno izvajala v okviru drugih programov podpore, ki jih upravlja Komisija, in bi bila z 

vidika pridobivanja koristnih spoznanj zlasti pomembna v primeru Grčije, kjer so bili izvedeni 

trije zaporedni programi. 

106. V tem oddelku poročila je predstavljena analiza doseganja treh glavnih ciljev programov, 

po možnosti na podlagi specifičnih ciljnih vrednosti, ki so bile določene v programih. Naša 

analiza ni omejena na oceno rezultatov specifičnih ukrepov (predstavljeni v delu II) in 

obravnava širše učinke, ki jih ni mogoče povezati s posameznimi pogoji iz programov. Takšna 

analiza prispeva k razumevanju širših ekonomskih gibanj v Grčiji v okviru treh programov za 

ekonomsko prilagoditev, vendar je treba poudariti, da na zadevna gibanja nista vplivala le 

zasnova in izvajanje programov, ampak tudi številni drugi dejavniki, med njimi politična 

negotovost, ki je povzročila zamude pri izvajanju reform, vplivala na zaupanje trgov in s tem 

zmanjšala uspešnost programov.  

Zagotavljanje fiskalne vzdržnosti  

107. Grška gospodarska kriza se je začela kot dolžniška kriza in ponovna vzpostavitev fiskalne 

vzdržnosti, vključno z zmožnostjo države, da financira svoje potrebe na trgu, je bila prvi cilj 

programov.  
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Dostop do trgov  

108. V okviru prvega programa je bilo predvideno, da bo Grčija leta 2014 znova pridobila 

dostop do finančnih trgov, leta 2015 pa za odplačevanje svojega dolga namenila skupaj 

60 milijard EUR. Grška država si je leta 2014 financiranje na finančnih trgih zagotovila 

dvakrat, vendar v skupnem znesku le 4,5 milijarde EUR. Ta znesek je znašal manj kot 5 % 

skupnega finančnih sredstev v okviru drugega programa (110 milijard EUR). Potrebna sta bila 

dva dodatna programa pomoči (tretji se bo končal leta 2018), saj država ni ponovno pridobila 

zmožnosti financiranja vseh svojih potreb na trgu. 

Uporaba sredstev in financiranje po izteku programov 

109. Glede na najnovejšo posodobitev izračuna vrzeli v financiranju, ki jo je Komisija opravila 

pri prvem pregledu tretjega programa, bo Grčija po predvidevanjih leta 2017 dosegla 

primarni presežek v višini 1,4 milijarde EUR, med januarjem in avgustom 2018, ki je zadnji 

mesec tretjega programa, pa v višini 3 milijarde EUR. Zato se bodo finančna sredstva 

programa v tem obdobju namenila odplačevanju dolga in bodo omogočila zvišanje 

likvidnostnega blažilca (glej sliko 9).  
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Slika 9: Kapitalske potrebe Grčije (v milijardah EUR) 

 

 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 
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110. V obdobju takoj po programu bo morala Grčija odplačati visoke zneske dolga 

(glej sliko 10

Slika 10: Dolgovani znesek Grčije (plačila kapitala; v milijardah EUR) 

). Leta 2019 bodo bruto potrebe po financiranju znašale 21 milijard EUR v 

plačilih kapitala in obrestih. Predpostavka programov je, da se bo odplačevanje dolga po 

dokončanju programov v celoti financiralo s primarnim presežkom in tržnim financiranjem. 

Za drugi program je bilo leta 2014 opravljenega nekaj analitičnega dela v možnem 

poprogramskem okviru, za tretji program pa se to delo šele začenja, zato se še ne odraža v 

programskih dokumentih.  

 

Vir: Bloomberg. 

Fiskalna konsolidacija  

111. Fiskalni položaj je ob izbruhu krize zahteval obsežno prilagajanje. Javnofinančni 

primanjkljaj je leta 2009 presegal 15,1 % BDP, v Paktu za stabilnost in rast pa je bil določen 3-
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odstotni prag. Glavni letni fiskalni cilji programov (tj. nominalni primanjkljaj60) so bili 

določeni s sklepi Sveta v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem v Grčiji. V 

okviru programov so bila v memorandumu o gospodarski in finančni politiki določena 

dodatna podrobna merila za nominalni javnofinančni rezultat, vendar fiskalni načrti v 

podporo tem ciljem niso bili vedno verodostojni (glej okvir 11

Okvir 11: Problemi v zvezi z verodostojnostjo prvotnega fiskalnega načrta 

). 

Cilj prvotnega fiskalnega programa (maj 2010) je bil, da bi leta 2014 (tj. po prvotnem triletnem 

programskem obdobju) dosegli do takrat največji primarni presežek, in sicer 5 % BDP.  

V okviru fiskalnega programa je bila vrednost neopredeljenih ukrepov ocenjena na skupaj 4,4 % BDP 

(34 % skupnega fiskalnega napora), pri čemer je bila večina teh ukrepov izvedena leta 2013 in 

leta 2014.  

Količinska opredelitev ukrepov za razširitev osnove za DDV, ki jo je opravila Komisija, se je razlikovala 

od ocen MDS: 

– MDS je za leto 2013 napovedal, da bodo strukturni fiskalni ukrepi (na primer izboljšana davčna 

uprava ter boljši proračunski nadzor in postopki) zagotovili fiskalni priliv v višini 1,8 % BDP. Ta priliv je 

ustrezal neopredeljenim ukrepom iz ocen Komisije o ukrepih za leto 2013; 

– MDS, v nasprotju s Komisijo, ni ocenil nobenih fiskalnih ukrepov za leto 2014. 

112. Fiskalni cilji prvega in drugega programa so bili doseženi šele leta 2012 in 2013 

(glej tabelo 4

                                                      

60 V prvem programu se v sklepih Sveta govori o nominalnem primanjkljaju, v drugem programu 
pa o primarnem primanjkljaj, brez bančnih ukrepov. 

). Kar zadeva druga leta, je razlika do cilja znašala od 3 milijarde do 

6 milijard EUR, čeprav se je Grčija zatekla k enkratnim ukrepom za povečanje prihodka, da bi 

dosegla ali projekcije glede primanjkljaja ali denarne projekcije. V prvem programu 

nominalni cilji postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem niso bili doseženi zlasti zaradi 

slabšanja gospodarskega okolja (tj. nepričakovana znižanja nominalnih davčnih prihodkov in 

zvišanja odhodkov za obresti). Erozija davčne osnove je delno izničila povečanje prihodkov, ki 

so ga prinesli pomembni davčni ukrepi, kar je bilo zlasti značilno za prihodke iz DDV. Poleg 
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tega se je izpolnjevanje fiskalnih ciljev podpiralo med celotnim izvajanjem programov s 

kopičenjem zamud pri poravnavi javnofinančnih odhodkov in vračilu davka.  

Preglednica 4: Skladnost s posodobljenimi cilji postopka v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem 

 1. program1 2. program1   3. program1 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Sklep Sveta (maj 2010): 
nominalni saldo (v 
milijardah EUR) 

–18,5 –17,1 –14,9 –11,4 –6,4     

Sklep Sveta (marec 2012): 
primarni saldo, brez bančnih 
ukrepov (v milijardah EUR) 

    -2 3,7 9,4     

Sklep Sveta 
(december 2012): primarni 
saldo, brez bančnih ukrepov 
(v milijardah EUR) 

    –2,9 0 2,8 5,7 9 

Sklep Sveta (avgust 2015): 
primarni saldo (v % BDP)           –0,25 0,5 

Dejansko stanje (prvo 
naknadno spremljanje) -22 -20 –2,6 1,5 n. r. –3,4 3,9 

Dejansko stanje (najnovejši 
ESR 1995 ali ESR 2010) –24,5 –20,1 –2,6 0,6 n. r. –2,3 3,9 

Razlika (veljavni cilj v 
primerjavi z dejanskim 
stanjem) 

-6 -3 0,3 0,6 n. r.  
-2,05 3,4 

1 Veljavni cilj je naveden v krepkem tisku. 

Vir: Evropsko računsko sodišče. 

113. Čeprav Grčija ni dosegla nominalnih fiskalnih ciljev, se je primarni strukturni saldo61

114. Zaradi slabega makroekonomskega položaja se je skupni javni dolg še naprej večal v 

celotnem programskem obdobju, kljub vloženemu fiskalnemu naporu. Javni dolg v Grčiji je 

leta 2016 presegel 181 % BDP, leta 2009 pa je znašal 126,7 % (glej 

 

precej izboljšal. Skupna prilagoditev je v obdobju 2009–2015 presegla 17 % BDP, kar kaže, da 

je bilo v Grčiji ob izbruhu krize neravnovesje na tem področju zelo veliko.  

sliko 11

                                                      

61 Primarni strukturni proračunski saldo: dejanski proračunski saldo brez odhodkov za obresti, 
cikličnega elementa ter enkratnih in drugih začasnih ukrepov. Strukturni saldo izraža osnovno 
gibanje proračunskega salda. 

). Javni dolg se je 
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zmanjšal samo leta 2012 zaradi udeležbe zasebnega sektorja, pri čemer so bili zasebni 

vlagatelji pozvani, naj odpišejo 53,5 % nominalne vrednosti svojih grških državnih obveznic. V 

okviru projekcij prvega programa je bilo ocenjeno, da bo javni dolg najvišjo raven dosegel 

leta 2013 (149,7 % BDP v okviru prvotnega prvega programa in 164,2 % BDP v okviru drugega 

programa). Glavni dejavnik, ki je prispeval k sorazmernemu povečanju dolga, je bilo 

zmanjšanje nominalnega BDP. 

Slika 11: Delež javnega dolga v BDP 

 

Vir: Evropska komisija. 

Vzdržnost pokojninskega sistema 

115. Ena od ključnih ovir pri stabilizaciji fiskalnega položaja v Grčiji so še vedno precejšnji 

stroški pokojninskega sistema. Zaporedna znižanja pokojnin so v obdobju 2009–2015 

zmanjšala nominalne odhodke za pokojnine za 2,5 milijarde EUR. Zaradi zmanjševanja BDP 

pa so se stroški pokojnin kot odstotek BDP v obdobju 2010–2015 sistematično zviševali, kar 

kaže na omejeno uspešnost reform v zvezi s trajno fiskalno prilagoditvijo. Javni odhodki za 

pokojnine so bili leta 2016 najvišji v evrskem območju (več kot 16 % grškega BDP), letno 

državno financiranje primanjkljajev pokojninskega sistema pa je preseglo 9 % BDP (povprečje 

na evrskem območju je znašalo 2,5 %).  
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116. Glede na projekcije iz poročil o staranju prebivalstva iz leta 2012 in leta 2015 je 

pričakovati, da bodo pokojninske reforme, ki temeljijo na prvih dveh programih, dosegle 

nekatere pozitivne rezultate v zvezi z dolgoročno vzdržnostjo grškega pokojninskega sistema. 

V skladu s pogoji programov bi morala Grčija povečanje porabe javnega sektorja za 

pokojnine v obdobju 2010–2060 omejiti na manj kot 2,5 odstotne točke BDP. Glede na 

poročilo o staranju prebivalstva iz leta 2015 je pričakovati, da se bo s pokojninskimi 

reformami doseglo splošno zmanjšanje javne porabe za pokojnine za 1,9 odstotne točke, kar 

presega zastavljeni cilj programa. Vendar projekcije kažejo, da bo javna poraba v letu 2060 

še vedno ina zelo visok ravni, tj. 14,3 % BDP. 

Povrnitev finančne stabilnosti 

117. Uspešnost reform finančnega sektorja je odvisna tudi od dejavnikov, ki niso povezani s 

programi. Vendar je mogoče na podlagi niza kazalnikov oceniti splošna gibanja v bančnem 

sektorju med izvajanjem programov in tako ugotoviti, vkoliko so bili doseženi njihovi splošni 

cilji. Ključni vidiki, ki jih je treba obravnavati pri tej analizi, so solventnost, kreditno tveganje 

in kakovost aktive, likvidnost in dobičkonosnost. Ti kazalniki so bili tudi v središču pogojev 

programov in načrtov za prestrukturiranje bank, ki jih je odobrila Komisija. 

Solventnost 

118. Kapitalski količniki grških bank so se v skladu z mednarodnimi trendi od svetovne krize 

precej izboljšali, zlasti zaradi obsežnega financiranja v okviru programov (31,9 milijarde EUR) 

in prestrukturiranja sektorja. Tako se je temeljni količnik kapitalske ustreznosti (navadni 

lastniški temeljni kapital) do leta 2016 zvišal na 17 %, tj. nad povprečje EU, ki je znašalo 

14,2 %, in nad raven pred krizo (glej Prilogo X). Vendar so visoka raven davčnih terjatev do 

grške države in slaba posojila še vedno vzbujala pomisleke glede solventnosti bank. 
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Kreditno tveganje in kakovost aktive 

119. V programskem obdobju so se bonitetne ocene štirih največjih grških bank močno 

znižale, pri čemer so leta 2015 dosegle status „neizpolnjevanja obveznosti”62. Kljub 

dokončanju tretje dokapitalizacije, s katero se je povečala kapitalska ustreznost bank, so vse 

bonitetne ocene bank v letu 2016 ostale v razponu nenaložbenega razreda63

120. Kar zadeva kakovost aktive, so neporavnana slaba posojila grških bank, ko jih je 

leta 2008 prizadela svetovna kriza, znašala skupaj 5,5 % skupnega kreditnega portfelja (7 % 

leta 2009), kar je precej več od povprečja evrskega območja. Zaradi doslej največje 

gospodarske recesije, s tem povezanega povečanja brezposelnosti in nereševanja problema 

posojilojemalcev, ki preračunljivo odstopijo od posojila, so se slaba posojila med celotnim 

izvajanjem programov zelo povečala. Glede na širšo opredelitev so nedonosne 

izpostavljenosti leta 2016 dosegle najvišjo raven v EU (45,9 %) in so bile devetkrat višje od 

povprečja EU (5,1 %; glej

.  

 Prilogo X

Likvidnost  

).  

121. Od začetka prvega programa so bile grške banke pozvane, naj zmanjšajo svojo odvisnost 

od posojil centralne banke (tj. Evrosistema), saj je bil njihov likvidnostni položaj že tako 

obremenjen. Prvi program pri tem ni bil uspešen, drugi in tretji program pa sta to odvisnost 

zmanjšala. Kljub temu so se grške banke leta 2016 še naprej spoprijemale z zaostrenimi 

likvidnostnimi razmere, saj je njihova odvisnost od financiranja centralne banke še naprej 

močno presegala raven iz leta 2009 (glej tabelo 5

                                                      

62 Moody’s: Caa3, Fitch: RD (omejena nesposobnost odplačevanja dolga), S&P: SD (dolžnik, ki je 
sposoben poplačati le nekatere obveznosti). Leta 2016 je samo bonitetna agencija S&P zvišala 
ocene štirih največjih grških bank na CCC+. 

), čeprav je bila nižja od najvišje vrednosti, 

ki jo je dosegla sredi leta 2015 (150 milijard EUR). Kar zadeva standardne vire likvidnosti, 

leta 2016 ni bilo nobenih dokazov o trajni rasti depozitov (bilo jih je skoraj polovico manj kot 

leta 2009, saj so se z 238 milijard EUR zmanjšali na 121 milijard EUR), dostop domačih bank 

do drugih virov financiranja pa je bil še vedno omejen.  

63 Nenaložbeni razred (BB ali manj) pomeni, da se verjetnost, da bo družba odplačala svoj izdani 
dolg, šteje za nezanesljivo.  
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Preglednica 5: Profil financiranja grških bank (v milijardah EUR)  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Posojila 
centralne banke  

49,7 97,7 128,7 121,2 73,0 56,0 107,6 66,6 

Depoziti 
zasebnega 
sektorja 

237,5 209,6 174,2 161,5 163,3 160,3 123,4 121,4 

Vir: grška centralna banka. 

Dobičkonosnost  

122. Namen uvedenih programskih politik je bil izboljšati dobičkonosnost bank s poglobljeno 

konsolidacijo in prestrukturiranjem. S precejšnjim zmanjšanjem števila zaposlenih in 

podružnic so domače banke zelo izboljšale svoj delež stroškov v bruto dohodku (51,9 % v 

primerjavi s povprečjem EU, ki je leta 2016 znašal 65,7 %) ter odhodke iz poslovanja. Vendar 

so na konsolidirani podlagi večino navedenega obdobja še naprej poslovale z izgubo, pri 

čemer je bila njihova uspešnost glede na številne kazalnike dobičkonosnosti še vedno med 

najslabšimi v EU (glej Prilogo X

123. Na splošno programi niso mogli preprečiti močnega poslabšanja bilanc stanja bank, in 

sicer predvsem zaradi negativnih makroekonomskih in političnih sprememb. Ogrožena je bila 

posredniška vloga bank, poti za financiranje realnega gospodarstva pa so bile omejene

). 

64

Oživitev rasti 

 in 

drage.  

124. V Grčiji je po vključitvi v evrsko območje leta 2001 sledilo obdobje zelo visoke 

gospodarske rasti, vendar se je hkrati močno zmanjšala njena konkurenčnost. Zato je bil 

eden od ciljev programov odpraviti strukturna neravnovesja in ovire za konkurenčnost, da bi 

se dolgoročno ponovno vzpostavila trajnostna rast in tako olajšala fiskalna prilagoditev. Ta 

                                                      

64 Neporavnani zneski posojil v zasebnem sektorju so se med letoma 2009 in 2016 znižali za 
21,9 %. Vendar je bil dejanski negativni tok financiranja bank veliko večji zaradi velikega in 
naraščajočega deleža slabih posojil. 
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cilj ni bil dosežen, saj je Grčijo prizadela dolgotrajna in zelo globoka recesija z resnimi 

posledicami za trg dela. Ključni makroekonomski kazalniki je bili sistematično slabši, kot je 

bilo predvideno v programih (glej Prilogo XI

Gospodarska rast in njeno ozadje 

).  

125. Grško gospodarstvo ni ponovno vzpostavilo rasti tako hitro kot druge države članice 

evrskega območja, vključno s tistimi, ki so prejele finančno podporo v okviru programov 

(npr. Irska in Portugalska). Nekatere pomanjkljivosti v zasnovi in izvajanju programov (glej 

del II) niso ugodno vplivale na okrevanje, vendar so k makroekonomskemu položaju 

prispevali tudi številni zunanji dejavniki in globina neravnovesij, ki so se nakopičila pred krizo. 

S programi niso bili doseženi cilji v zvezi z rastjo, ne vemo pa, kakšen bi bil makroekonomski 

scenarij brez programov. 

126. Uspešnost grškega gospodarstva je bila vseskozi slabša kot cilji na področju rasti, na 

katerih so temeljile makroekonomske projekcije. Med letoma 2009 in 2016 se je obseg 

grškega gospodarstva zmanjšal za več kot četrtino. Dejanska rast BDP leta 2011 in leta 2012 

je bila nižja od prvotne napovedi programa (iz maja 2010), in sicer za 6,5 oziroma 

8,4 odstotne točke (glej sliko 12). Čeprav naj bi bila pozitivna rast glede na napoved ponovno 

vzpostavljena leta 2012, je bila dosežena leta 2014 in se je ohranila samo za eno leto. 

Uspešnost grškega gospodarstva je bila premajhna tudi glede na napovedi iz marca 2012 in 

aprila 2014, čeprav so bila odstopanja precej manjša. 
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Slika 12: Rast BDP v Grčiji in v evrskem območju (v %) 

 

Vir: programi za ekonomsko prilagoditev, Eurostat. 

127. Grčija je v obdobju izvajanja programov (do leta 2015) vseskozi dosegala pozitivno rast 

izvoza, čeprav se je pred tem leta 2009 izvoz zelo skrčil. V primerjavi z napovedjo iz 

programov je bila uspešnost izvoza na splošno slabša, vendar je bilo odstopanje manjše kot 

pri napovedi BDP. Raven izvoza leta 2013 je bila enaka kot leta 2008, uvoz v istem obdobju 

pa se je zmanjšal za 30 %, kar je Grčiji omogočilo ponovno zunanje uravnoteženje.  

128. Vendar oživitve izvoza od leta 2010 ni mogoče v celoti pripisati reformam iz programov. 

Na nekatere relevantne sektorje, kot na primer turizem, je ugodno vplivala notranja 

devalvacija. Vendar je sektorska analiza pokazala, da imajo na grški izvoz vpliv tudi sektorji, 

na katere ne vplivajo domače cene in plače65 (npr. naftni proizvodi in pomorski promet) in 

katerih uspešnost je odraz trendov na globalnih trgih in ne izboljšanja domače 

konkurenčnosti (glej Prilogo XI

                                                      

65 Pomembna izjema je turizem, na katerega je ugodno vplivala notranja devalvacija. 
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Cene in brezposelnost 

129. Ravni cen se niso razvijale v skladu s projekcijami iz programov. Prvotna napoved (iz 

maja 2010) je močno podcenila inflacijo v letih 2010 in 2011 (tudi zaradi učinka davčnih 

ukrepov) ter ni predvidela deflacije v letih 2013 in 2014 (glej Prilogo XI

130. Zaradi upada gospodarske rasti, ki je bil večji od pričakovanega, je bila uspešnost trga 

dela veliko manjša, kot so kazale prvotne predpostavke iz programov (glej 

). Zviševanje cen v 

obdobju prvega programa je upočasnilo proces notranje devalvacije, ki je Grčiji preprečeval 

izboljšanje njene zunanje konkurenčnosti. Neskladnosti med dejanskimi in napovedanimi 

cenovnimi gibanji so se nadaljevale tudi pozneje v programu, vendar so se zmanjšale.  

sliko 13). 

Brezposelnost je najvišjo stopnjo, tj. 27,5 %, dosegla leta 2013, čeprav je prvotna projekcija 

kazala, da bo najvišjo stopnjo, tj. 15,2 %, dosegla leta 2012. Brezposelnost je presegla tudi 

stopnje iz poznejših projekcij. Stopnja brezposelnosti pri osebah, mlajših od 25 let, je višek 

dosegla leta 2013pri 60 %, vendar se je v naslednjih dveh letih precej znižala, na manj kot 

50 % (glej Prilogo XI

Slika 13: Stopnja brezposelnosti v primerjavi z napovedjo iz programov (v %) 

). 

 

Vir: Eurostat in programi za ekonomsko prilagoditev Grčije.  
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ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 

Upravljanje programov za ekonomsko prilagoditev Grčije  

131. Prvi program za ekonomsko prilagoditev Grčije je bil zasnovan v skrajno nujnih 

razmerah, na upravljanje vseh treh programov pa je vplivala politična in gospodarska 

negotovost. Komisija je bila le ena od partnerjev, ki so sodelovali v postopku, in je morala 

spoštovati politične smernice Euroskupine, za odobritev programov pa je bil potreben 

sporazum med grškimi organi in vsemi institucijami, ki zastopajo posojilodajalce (MDS, 

Komisijo, ECB in EMS v okviru tretjega programa; glej Uvod, odstavki 22 in 23 ter 31 in 31

132. Komisija je postopke za upravljanje programov vzpostavila skoraj eno leto po začetku 

prvega programa za Grčijo. S temi postopki so bile določene notranje ureditve za pretok 

informacij in potek odobritev v Komisiji in Svetu ter v okviru sodelovanja s partnerji 

programa, niso pa bile zagotovljene nobene smernice o dejanski zasnovi programov, na 

primer v zvezi z obsegom in ravnjo podrobnosti pogojev (glej 

).  

odstavka 24 in 25

133. V zgodnjih fazah načrtovanja programov so bili nekateri pogoji nejasni in niso določali 

nobenih konkretnih ukrepov. V drugem programu so bili pogoji jasneje določeni, pri čemer 

sta se povečala njihovo število in raven podrobnosti. Komisija je šele v tretjem programu 

pomembne pogoje označila kot „ključne dosežke”, v prvih dveh programih pa sorazmerna 

pomembnost ukrepov ni bila navedena (glej 

). 

odstavke 26 do 28

Priporočilo 1 

). 

Komisija bi morala izboljšati splošne postopke za zasnovo programov podpore, pri čemer bi morala 

zlasti določiti obseg analitičnega dela, ki je potrebno za utemeljitev vsebine pogojev, in po možnosti 

določiti orodja, ki bi se lahko uporabila v določenih situacijah. Takšne smernice bi Komisiji pri 

prihodnjih programih olajšale organizacijo dela v skrajno nujnih razmerah v fazi začetka izvajanja 

programa. 

Ciljni rok: do konca leta 2018. 
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Priporočilo 2 

Komisija bi morala uspešneje prednostno razvrstiti pogoje in določiti ukrepe, ki so nujno potrebni za 

obravnavanje neravnovesij, ki najbolj pomembno vplivajo na doseganje ciljev programov. 

Ciljni rok: takoj, če je ustrezno. 

134. Kljub prizadevanjem Komisije pogoji programov niso bili umeščeni v okvir širše strategije 

za rast za Grčijo, ki bi lahko trajala dlje od programov. V zgodnjih fazah je bil program 

prednostno osredotočen na ponovno vzpostavitev fiskalne vzdržnosti, vendar je potreba po 

taki strategiji sčasoma postala jasna. Sodišče je odkrilo slabosti pri usklajevanju med 

politikami ob zasnovi programov in primere, pri katerih obseg ukrepov programov ni bil 

celovit. Oboje je vplivalo na uspešnost strukturnih reform, zlasti tistih, katerih cilj je bil 

povečati konkurenčnost grškega gospodarstva (glej odstavka 29 in 30

Priporočilo 3  

). 

Kadar je ustrezno, da se obravnavajo osnovna ekonomskega neravnovesja, bi Komisija morala 

zagotoviti vključitev programov v splošno strategijo rasti za državo, ki je že bila vzpostavljena ali se v 

sodelovanju z državo članico pripravi med izvajanjem programov. Če strategije ni mogoče vzpostaviti 

v fazi začetka izvajanja programa, jo je treba pripraviti čim prej in jo upoštevati pri vsakem 

naknadnem pregledu programa. 

Ciljni rok: takoj, če je ustrezno. 

135. Čeprav Komisija ni vzpostavila formaliziranih postopkov v zvezi z obsegom spremljanja, 

je redno ocenjevala izpolnjevanje pogojev programov in poročala o tem. Komisija je običajno 

lahko utemeljila svoje ocene na trdni podlagi, vključno z nekaterimi nadaljnjimi ukrepi, kot so 

natančne povratne informacije o osnutkih pravnih aktov. Občasno smo ugotovili težave pri 

spremljanju izpolnjevanja pogojev, na primer manjkajoče, nepravilne ali nejasne ocene (glej 

odstavke 33 do 37

136. Poleg tega v primeru strukturnih reform formalno izpolnjevanje pogojev ni vedno 

zagotovilo sprememb, dejansko predvidenih v programih. Velike vrzeli v podatkih in 

pomanjkanje ustreznih kazalnikov smotrnosti za večino strukturnih pogojev sta dodatno 

vplivala na relevantnost spremljanja, ki ga je opravila Komisija, predvsem kar zadeva 

).  
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zmožnost razumevanja izvedbe in učinka reform in po potrebi izvedbe popravljanih ukrepov 

(glej odstavke 39 do 41

Priporočilo 4 

). 

Komisija bi morala vzpostaviti jasne postopke in, kadar je to ustrezno, opredeliti ključne kazalnike 

smotrnosti, da bi se zagotovilo sistematično in ustrezno dokumentirano spremljanje programov. Pri 

spremljanju izvajanja ukrepov, zlasti strukturnih reform, bi bilo treba obravnavati predvsem njihovo 

uspešnost in vanj zajeti več kot samo sprejemanje primarne zakonodaje ter se osredotočiti tudi na 

sprejemanje ustrezne sekundarne zakonodaje in drugih izvedbenih aktov. Komisija bi morala 

izboljšati svoje ureditve za spremljanje izvajanja in uvedbe reform, da bi lažje ugotovila upravne ali 

druge ovire za njihovo uspešno izvedbo. Komisija mora zagotoviti, da ima potrebna vire za izvedbo 

teh ocen. 

Ciljni rok: do konca leta 2018. 

 

Priporočilo 5 

Komisija bi morala že od začetka izvajanja programov celoviteje obravnavati vrzeli v podatkih. Poleg 

tega bi morala jasno opredeliti vse podatke, ki jih potrebuje za spremljanje programov in njihovih 

rezultatov. 

Ciljni rok: takoj, če je ustrezno. 

137. Kljub zapletenim institucionalnim ureditvam za programe nikoli niso bile formalizirane 

interne delovne ureditve v zvezi s tem, kako Komisija sodeluje s partnerji pri programih, 

predvsem z MDS, ECB in EMS. Vloge partnerjev, razdelitev odgovornosti in delovne metode 

niso bili dovolj pregledni. Vendar so institucije neuradno vzpostavile uspešne ureditve za 

sodelovanje in izmenjavo informacij (glej odstavke 41 do 43

Priporočilo 6 

).  

Komisija bi si morala prizadevati doseči sporazum s partnerji v okviru programov, v katerem bi bile 

pojasnjene njihove vloge in metode sodelovanja, ki bi morale biti pregledne in dovolj podrobno 

določene. 
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Ciljni rok: do konca leta 2018. 

138. Splošna zasnova programov je temeljila na makroekonomskih napovedih in izračunih 

vrzeli v financiranju, ki jih je Komisija v sodelovanju s partnerji programov pripravila za vsak 

pregled. Analiza, ki jo je Komisija opravila v zvezi s tem, je bila notranje dosledna in je 

temeljila na najnovejših podatkih. Vendar smo odkrili veliko metodoloških pomanjkljivosti, 

zlasti pri dokumentiranju predpostavk, utemeljevanju vnosa elementov lastne presoje in 

omejenemu izvajanju preizkusov občutljivosti. Vzpostavljene niso bile nobene formalizirane 

ureditve za preverjanje kakovosti, s katerimi bi se zagotovila točnost izračunov. V 

makroekonomskih projekcijah je bila gospodarska kriza v Grčiji precej podcenjena, vendar 

napake na splošno niso bile večje od napak drugih mednarodnih organizacij 

(glej odstavke 44 do 54

Priporočilo 7  

).  

Komisija bi morala bolje utemeljiti predpostavke in spremembe v zvezi z ekonomskimi izračuni, na 

katerih temelji zasnova programa, tudi z ustreznimi publikacijami. V zvezi s takimi procesi bi se 

morala izvajati ustrezna kontrola kakovosti. To bi moralo veljati zlasti za preglede programov, 

izvedene v okoliščinah, ki niso tako nujne, kot je faza začetka izvajanja programa.  

Ciljni rok: do konca leta 2018. 

Zasnova in izvajanje reform  

139. Finančna podpora za Grčijo je bila odvisna od izvajanja širokega nabora reform, s 

katerimi so se obravnavala fiskalna, finančna in strukturna neravnovesja. Obseg reform se je 

razvijal, vendar je od začetka zajemal skoraj vse funkcije grške države, kar je v nekaterih 

primerih pomenilo, da je bilo treba odpraviti zelo globoka strukturna neravnovesja. Grški 

program reform je bil posebej zahteven, na njegovo izvajanje pa je vplivala politična 

nestabilnost (glej odstavke 55 do 57

140. Reforme davčne politike so prinesle fiskalne rezultate, ki so bili večinoma posledica 

sprememb davčnih stopenj ali novih davkov. To je povečalo nestabilnost davčne politike, ki 

se je pojavila zaradi različnih vzrokov, med drugim tudi zaradi pomanjkanja trajnih 

prizadevanj za reforme, in se ni ujemalo s predhodnimi ocenami, v skladu s katerimi se je za 

). 
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večanje prihodkov od davkov prednost namenjala razširitvi davčne osnove. Komisija ni 

zadostno utemeljila nekaterih ključnih ukrepov (npr. zvišanj DDV in trošarin) na podlagi 

analize nadomestnih možnosti in njihovih posledic. Rezultati reform davčne uprave so bili 

manj oprijemljivi, kar je mogoče pripisati težavam z izvedbenimi zmogljivostmi, vendar tudi 

pomanjkljivostim pri zasnovi, kot sta pozna vključitev reform v programe in njihov omejen 

obseg (glej odstavke 58 do 66

141. Hkratno zagotavljanje fiskalnih prihrankov, ki so bili utemeljeni na podlagi potrebe po 

fiskalni konsolidaciji, in dolgoročnih strukturnih sprememb je predstavljalo izziv v okviru 

reform javne uprave, pri čemer so se slednje izkazale za manj uspešne. Ugotovili smo, da so 

bili glavni vzroki v zvezi z zasnovo nezadostno upoštevanje upravnih zmogljivosti za izvajanje 

reform ter šibke povezave med programi in drugimi instrumenti, kot so programi tehnične 

pomoči in operativni programi v okviru strukturnih skladov. Komisija ni mogla utemeljiti 

ključnih kvantitativnih ciljev v zvezi z reformami javne uprave, ki so bile opredeljene v 

programih (glej 

).  

odstavke 67 do 76

142. S finančnimi reformami je bila zagotovljena kratkoročna stabilnost v sektorju, vendar 

številne strukturne slabosti niso bile celovito obravnavane ali so bile v program vključene 

pozno (npr. upravljanje slabih posojil in korporativno upravljanje). V tretjem programu so bili 

ukrepi celovitejši. Poleg tega smo ugotovili slabosti v analizi tveganja, na kateri je temeljila 

dokapitalizacija bank leta 2013, in neučinkovitosti v zasnovi naknadnih dokapitalizacij. 

Zaporedje nekaterih vidikov reforme ni bilo dovolj usklajeno (glej 

). 

odstavke 77 do 94

143. Komisija je uspela dokazati, da je reforme trga dela utemeljila na podlagi temeljite 

analize in da so te reforme prinesle oprijemljive rezultate v zvezi z liberalizacijo trga. Vendar 

so izvajanje ovirale velike zamude. Nekateri pogoji, zlasti v fazi začetka izvajanja programa, 

niso bili dovolj prilagojeni strukturi grškega gospodarstva, drugi ključni ukrepi pa so bili v 

program vključeni z nekaj zamude (glej 

). 

odstavke 95 do 102).  
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Priporočilo 8 

Komisija bi morala za ublažitev morebitnih slabosti bolj sistematično ocenjevati upravne zmogljivosti 

držav članic za izvajanje reform. Potrebe po tehnični pomoči in morebitno podporo službe Komisije 

za strukturne reforme bi bilo treba v sodelovanju z organi držav članic oceniti v zgodnjih fazah 

programa. Izbiro, raven podrobnosti in časovni razpored pogojev bi bilo treba prilagoditi rezultatom 

te analize. 

Ciljni rok: takoj, če je ustrezno. 

 

Priporočilo 9  

Komisija bi morala okrepiti svoje analitično delo v zvezi z zasnovo reform. Zlasti bi bilo treba 

obravnavati ustreznost in časovni razpored ukrepov ob upoštevanju posebnih razmer v državi članici;  

Ciljni rok: takoj, če je ustrezno. 

Doseganje ciljev programa 

144. Grčija se je s sodelovanjem v treh programih za ekonomsko prilagoditev izognila 

neizpolnjevanju obveznosti. Vendar so bili cilji programa, tj. fiskalna vzdržnost, finančna 

stabilnost in ponovna vzpostavitev rasti, doseženi le v omejenem obsegu. Zunanje 

vrednotenje bi lahko koristno prispevalo k celovitem razumevanju zapletenih izhodiščnih 

gibanj, vendar Komisija takega vrednotenja ni opravila (glej odstavke 103 do 106

145. Kar zadeva fiskalno vzdržnost, je bila s programi dosežena bistvena konsolidacija, in 

sicer je bil primarni strukturni saldo v obdobju 2009–2015 prilagojen za 17 % BDP. Vendar se 

je v istem obdobju BDP zmanjšal za več kot četrtino, stopnja brezposelnosti pa je presegla 

25 %. Grčija je gospodarsko rast dosegla šele leta 2014, čeprav je prvotna predpostavka 

programov napovedovala, da bo rast ponovno trajnostno vzpostavljena že leta 2012 

(glej 

). 

odstavke 107, 111 do 113, 124 do 130

146. Slabi makroekonomski rezultati in stroški financiranja predhodno nakopičenega dolga 

pomenijo, da je Grčija v obdobju izvajanja programa stalno večala svoje razmerje med 

dolgom in BDP (razen leta 2012 zaradi udeležbe zasebnega sektorja). Poleg tega ni mogla 

).  
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financirati svojih potreb na trgih. Grčija bo morala takoj po dokončanju programa odplačati 

visoke zneske dolga, pri čemer program predpostavlja, da se bo to odplačevanje v celoti 

financiralo s primarnim presežkom in tržnim financiranjem. Kar zadeva finančni položaj, so 

programi zagotovili kratkoročno stabilnost finančnega sistema, vendar niso mogli preprečiti 

močnega poslabšanja bilanc stanja bank, in sicer predvsem zaradi negativnih 

makroekonomskih in političnih sprememb (glej odstavke 114 do 123 in 108 do 110

Priporočilo 10 

).  

Izvesti bi bilo treba naknadno vrednotenje programov, vsaj po prenehanju izvajanja. Pri zaporednih 

programih, ki skupaj trajajo veliko dlje od standardnega obdobja treh let, bi bilo treba opraviti 

vmesno vrednotenje ter na podlagi pridobljenih rezultatov oceniti zasnovo programov in ureditve 

spremljanja, ki se uporabljajo zanje.  

Ciljni rok: do konca leta 2018. 

 

Priporočilo 11 

Komisija bi morala analizirati ustrezen okvir za podporo in nadzor za obdobje po koncu programa. 

Analizo bi bilo treba opraviti dovolj zgodaj pred koncem programa, upoštevati pa bi morala potrebe 

države po financiranju. 

Ciljni rok: takoj. 

 

 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega 

računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 3. oktobra 2017. 

 Za Evropsko računsko sodišče 
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 Klaus-Heiner LEHNE 

 Predsednik 



 

KRONOLOŠKI PRIKAZ GRŠKE GOSPODARSKE KRIZE 

Priloga I 

Obdobje pred programi 

2009 

25. maj 2009 Službe MDS navajajo, da ima grški bančni sistem očitno dovolj kapitalskih in likvidnostnih blažilcev, 
da se bo lahko spopadel s pričakovanim upadom gospodarske rasti. 

4. oktober 2009 Na grških parlamentarnih volitvah zmaga politična stranka PASOK. Dobi 43,92 % glasov 
državljanov in 160 od 300 sedežev v parlamentu. 

20. oktober 2009 Novi finančni minister razkrije, da se bo nacionalni primanjkljaj povečal na skoraj 12,5 % BDP. 

22. oktober 2009 Bonitetna agencija Fitch zniža bonitetno oceno Grčije z A na A–. Razlog za znižanje je verjetnost, 
da bo fiskalni primanjkljaj Grčije leta 2009 dosegel 12,5 % BDP. 

8. december 2009 Bonitetna agencija Fitch zniža bonitetno oceno Grčije z A– na BBB+. Razlog za znižanje so 
pomisleki glede srednjeročnih obetov javnih financ. Agencija Fitch meni, da se bo breme javnega 
dolga zvišalo do skoraj 130 % BDP, preden se bo stabiliziralo. 

16. december 2009 Bonitetna agencija Standard and Poor's zniža bonitetno oceno Grčije. 

22. december 2009 Grški parlament sprejme proračun za leto 2010. 

22. december 2009 Bonitetna agencija Moody’s zniža oceno Grčije s kategorije A1 na kategorijo A2. Razlog za znižanje 
so tveganja zelo omejene kratkoročne likvidnosti ter tveganja srednjeročne do dolgoročne 
solventnosti.  

2010 

21. januar 2010 Pribitek grške 10-letne obveznice nad nemško preseže 300 bazičnih točk. 

9. februar 2010 Parlament odobri prve fiskalne ukrepe, vključno z zamrznitvijo plač vseh javnih uslužbencev, 10-
odstotnim znižanjem bonusov in znižanji nadur. 

3. marec 2010 Parlament sprejme pomemben nov sveženj fiskalnih ukrepov. Ti ukrepi vključujejo:  

zamrznitve pokojnin, zvišanje splošne stopnje DDV z 19 % na 21 % ter trošarin na gorivo, cigarete, 
alkohol in luksuzne izdelke ter znižanje plač v javnem sektorju. 

9. april 2010 Bonitetna agencija Fitch zniža bonitetno oceno Grčije z BBB+ na BBB–.  

12. april 2010 Finančni ministri evrskega območja se dogovorijo, da bodo v prihodnjem letu Grčiji odobrili 
posojila v vrednosti do 30 milijard EUR, pri čer se je MDS strinjal, da bo zagotovil dodatnih 
15 milijard EUR sredstev. 

23. april 2010 Grški predsednik vlade uradno zaprosi za mednarodno podporo. Z zakonom 3842 se reformira 
dohodnina in sprejmejo ukrepi proti davčni utaji.  

27. april 2010 Standard and Poor's zniža bonitetno oceno Grčije pod naložbeni razred na kategorijo „tvegane 
obveznice”. 

28. april 2010 Pribitek grške 10-letne obveznice nad nemško preseže 1000 bazičnih točk. 

1. program za prilagoditev 

2. maj 2010 Grški predsednik vlade, MDS in voditelji evrskega območja se dogovorijo o reševalnem svežnju v 



2 

 

znesku 110 milijard EUR, ki bo Grčiji zagotovljen v naslednjih treh letih. Vlada napove nov sveženj 
fiskalnih ukrepov. 

6. maj 2010 Grški parlament sprejme nov sveženj fiskalnih ukrepov. Predlog zakona je sprejet s 172 glasovi za 
in 121 glasovi proti. Splošna stopnja DDV se po 1. juliju 2010 dodatno zviša z 21 % na 23 %.  

7. julij 2010 Parlament sprejme pokojninsko reformo, ki je ključna zahteva EU/MDS. 

13. julij 2010 Ustanovljen je grški sklad za finančno stabilnost, katerega cilj je prispevati k finančni stabilnosti 
grškega bančnega sistema. 

4. oktober 2010 Grčija objavi osnutek proračunskega načrta, s katerim naj bi se primanjkljaj leta 2011 znižal na 7 % 
BDP. 

15. december 2010 Parlament sprejme zakon o javnih podjetjih, s katerim določi zgornjo mejo mesečnih plač in plače 
nad 1800 EUR zniža za 10 %. 

23. december 2010 Grški parlament odobri proračun za leto 2011. 

2011 

14. januar 2011 Bonitetna agencija Fitch zniža bonitetno oceno Grčije z BBB– na BB+.  

7. marec 2011 Bonitetna agencija Moody’s zniža bonitetno oceno Grčije z Ba1 na B1.  

11. marec 2011 EU sprejme predhodni sporazum, s katerim so bile obrestne mere za izredna posojila Grčiji v prvih 
treh letih znižane za 100 bazičnih točk, ročnost posojil pa je bila podaljšana na 7,5 leta. 

29. marec 2011 Z novim zakonom so sprejeti ukrepi proti davčnim utajam. Stopnja davka od dohodkov pravnih 
oseb je znižana s 24 % na 20 %. 

20. maj 2011 Bonitetna agencija Fitch zniža bonitetno oceno Grčije z BB+ na B+.  

Razlog za to znižanje sta izziv, s katerim se Grčija spopada pri izvajanju programa fiskalnih in 
strukturnih reform, in politično tveganje v zvezi z izvajanjem nadaljnjih fiskalnih ukrepov.  

1. junij 2011 Bonitetna agencija Moody’s zniža bonitetno oceno Grčije s kategorije B1 na kategorijo 
neizpolnjevanja obveznosti (Caa1), ker je „vse manj verjetno, da bo Grčiji uspelo stabilizirati svoje 
deleže dolga v časovnem okviru, določenem v predhodno objavljenih načrtih o fiskalni 
konsolidaciji”. 

13. junij 2011 Tudi bonitetna agencija Standard and Poor’s zniža bonitetno oceno Grčije na kategorijo 
neizpolnjevanja obveznosti. 

29. junij 2011 Grški parlament kljub javnim demonstracijam sprejme nove fiskalne ukrepe. Predlog zakona je 
sprejet s 155 glasovi za in 138 glasovi proti. Ukrepi vključujejo nove davke (npr. nov davek za 
osebe, katerih letni prihodki presegajo 12 000 EUR) in dodatno znižanje plač delavcev. 

13. julij 2011 Bonitetna agencija Fitch zniža bonitetno oceno Grčije z B+ na CCC (kategorijo neizpolnjevanja 
obveznosti). 

15. julij 2011 EBA objavi rezultate svojega stresnega testa za celotno EU. 

25. julij 2011 Bonitetna agencija Moody’s zniža bonitetno oceno Grčije na kategorijo Ca–. 

8. avgust 2011 Splošni delniški indeks se zniža na manj kot 1 000 točk, kar je najnižja raven od januarja 1997. 
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24. avgust 2011 Grška centralna banka aktivira mehanizem izredne likvidnostne pomoči za zagotovitev podpore 
grškim bankam. 

2. september 2011 Inšpektorji institucij začasno ustavijo peti pregled Grčije, potem ko odkrijejo zamude pri izvajanju 
srednjeročnega fiskalnega načrta in strukturnih gospodarskih reform. 

27. september 2011 Parlament sprejme nove ukrepe obdavčevanja (periodični davek na nepremičnine s široko osnovo, 
prag za oprostitev dohodnine je znižan z 12 000 EUR na 5 000 EUR). 

20. oktober 2011 Grška vlada kljub demonstracija in izgredom pred stavbo parlamenta sprejme celovit predlog 
zakona o varčevanju. 

27. oktober 2011 Vlagatelji se strinjajo s 50-odstotnim odpisom, pri čemer se njihove obstoječe obveznice pretvorijo 
v nova posojila. 

31. oktober 2011 Grški predsednik vlade skliče glasovanje o zaupnici in referendum za odobritev dogovora vrha EU 
o odpisu grškega dolga. 

6. november 2011 Predsednik vlade odstopi. 

10. november 2011 Lucas Papademos postane nov grški predsednik vlade in voditelj vladne koalicije treh političnih 
strank. 

2012  

12. februar 2012 Parlament kljub demonstracijam sprejme nov sveženj fiskalnih znižanj. Med izgredi je požganih 
veliko stavb v središču Aten. 

2. program za 
prilagoditev 

 

9. marec 2012 Prestrukturiranje grškega državnega dolga v okviru udeležbe zasebnega sektorja je uspešno 
končano. 

14. marec 2012 Finančni ministri evrskega območja se dogovorijo o drugem reševalnem svežnju za Grčijo. Dogovor 
vključuje 53,5-odstotni odpis za vlagatelje v grške obveznice. 

6. maj 2012 Organizirane so volitve. Zmaga stranka Nova demokracija, vendar z manjšim deležem glasov. Ker 
nobena stranka ne prejme večine glasov, so za začetek junija napovedane nove volitve. 

16. maj 2012 Panagiotis Pikramenos postane začasni predsednik vlade. 

17. junij 2012 Organizirane so predčasne volitve. Stranka Nova demokracija si zagotovi zmago z 29,7 % glasov, 
vendar ne prejme večine glasov v parlamentu. Čez štiri dni vzpostavi vladno koalicijo, ki vključuje 
stranke Nova demokracija, PASOK in DIMAR. Antonis Samaras, vodja stranke Nova demokracija, 
postane nov grški predsednik vlade. 

27. julij 2012 Začne se reševanje Kmetijske banke Grčije, banka Piraeus Bank pridobi vsa njena dobra sredstva.  

5. november 2012 Grški parlament sprejme nov sveženj fiskalnih ukrepov, ki so potrebni, da bi Grčija lahko prejela 
naslednji obrok mednarodne ekonomske pomoči. Prispevki za socialno varnost so znižani za 
1,1 odstotne točke. 

11. november 2012 Grčija sprejme proračun za leto 2013. 

2013  
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11. januar 2013 Grški parlament sprejme nove ukrepe obdavčevanja (zvišanje stopnje davka od dohodkov pravnih 
oseb z 20 % na 26 %, nova reforma dohodnine z višjim pragom za oprostitev davka, odprava 
neobdavčenega razreda za samozaposlene, zamenjava davčnega dobropisa za vzdrževane otroke z 
olajšavami na podlagi ugotovljenega premoženjskega stanja itd.). 

1. februar 2013 Banka Alpha Bank od banke Credit Agricole prevzame banko Emporiki Bank. 

25. marec 2013  Euroskupina s Ciprom sklene sporazum, ki vključuje sporazum med Ciprom in Grčijo o prenosu 
grških podružnic ciprskih bank na banko Piraeus Bank. 

28. april 2013 Parlament odobri predlog zakona o ukinitvi 15 000 državnih delovnih mest do konca naslednjega 
leta, vključno s 4 000 delovnimi mesti leta 2013. 

24. junij 2013 Grški predsednik vlade Antonis Samaras reorganizira svoj kabinet. 

17. julij 2013 Grški parlament sprejme nove varčevalne ukrepe, vključno z načrtom za več tisoč odpuščanj in 
znižanje plač javnih uslužbencev. 

2014  

6. marec 2014 Grška centralna banka navede kapitalske zahteve (6,4 milijarde EUR za obdobje 2013–2016 glede 
na osnovni scenarij) za grški bančni sektor. 

7. april 2014 Grški parlament znova zniža prispevke za socialno varnost za dodatne 3,9 odstotne točke. 

26. oktober 2014 ECB objavi rezultate svoje celovite ocene 130 evropskih bank. 

19. december 2014 Program EFSF za Grčijo je podaljšan za dva meseca (do 28. februarja 2015).  

30. december 2014 Po neuspešnih volitvah novega predsednika države so predčasne volitve napovedane za 
25. januar 2015.  

2015  

25. januar 2015 Na predčasnih volitvah zmaga stranka Siriza, ki prejme 36,34 % glasov in zasede 149 od 300 
sedežev. 

27. januar 2015 Vzpostavitev vladne koalicije. 

4. februar 20 151 ECB ukine izjemno sprejemanje grških obveznic kot zavarovanje posojila. 

27. februar 2015 Ponovno je podaljšan program EFSF za Grčijo, in sicer za štiri mesece (do 30. junija 2015). 

18. junij 2015 Predsednik Euroskupine sporoči, da napredek Grčije ni zadosten in da je potreben nov sporazum. 

22. junij 2015 Grška vlada predloži Euroskupini nov predlog. 

26. junij 2015 Grški referendum napovedan za 5. julija 2015.  

28. junij 2015 Grčija zapre svoje banke in uvede kapitalske kontrole. 

30. junij 2015 Grčija skladu MDS ne odplača 1,5 milijarde EUR.  

5. julij 2015 61,3 % grških državljanov glasuje proti osnutku sporazuma, ki so ga institucije predložile na 
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zasedanju Euroskupine 25. junija 2015. 

6. julij 2015 Finančni minister odstopi. Imenovan je nov minister Euclid Tsakalotos. Banke ostajajo 
zaprte. 

8. julij 2015 

 

Grčija uradno zaprosi EMS za tretji program pomoči (v obliki posojila), pri čemer se bodo sredstva 
namenila odplačevanju dolga in zagotavljanju stabilnosti finančnega sistema. 

13. julij 2015 Izjava MDS o zapadlih plačilih Grčije (456 milijonov EUR). Grški organi zaprosijo za podaljšanje. 

15. julij 2015 Grški parlament sprejme nove davčne ukrepe (stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je zvišana 
s 26 % na 29 %; zvišane so stopnje solidarnostnega prispevka za osebe, katerih letni prihodki 
presegajo 30 000 EUR; razširjeno je področje uporabe splošne stopnje DDV). Odstopi več 
ministrov. 

16. julij 2015 Euroskupina Grčiji odobri triletno podporo EMS za stabilnost.  

17. julij 2015 Izvedeno je prestrukturiranje vlade, da bi se zamenjali ministri, ki so zavrnili sporazum o posojilu. 
Svet Grčiji odobril premostitveno posojilo v višini 7 milijard EUR. Banke so ponovno odprte. 

20. julij 2015 Odplačan je dolg MDS, ECB in grški centralni banki. 

19. avgust 2015 Memorandum o soglasju, v katerem so podrobno določeni ukrepi gospodarske reforme in zaveze 
v zvezi s svežnjem finančne pomoči. 

3. program za 
prilagoditev 

 

14. avgust 2015  Parlament odobri tretji reševalni program, pri čemer ga podpre pet od sedmih političnih strank.  

EMS predloži predlog o pogojih prvega obroka v višini 26 milijard EUR v okviru sporazuma o 
finančni pomoči za Grčijo. 

19. avgust 2015 Svet guvernerjev EMS odobri program EMS za Grčijo – memorandum o soglasju, v katerem so 
podrobno določeni ukrepi gospodarske reforme in zaveze v zvezi s svežnjem finančne pomoči. 

20. avgust 2015 Predsednik vlade Aleksis Cipras oznani razpustitev vlade in napove predčasne volitve za 
20. september 2015. 

27. avgust 2015 Vodja vrhovnega sodišča zapriseže kot začasni predsednik vlade.  

20. september 2015 Grške parlamentarne volitve, vzpostavljena je vladna koalicija med strankama Siriza in Anel. 

7. oktober 2015 Vlada prejme zaupnico parlamenta, ki je bila izglasovana s 155 glasovi za in 144 glasovi proti. 

31. oktober 2015 ECB po izvedbi stresnih testov pri štirih največjih grških bankah odkrije kapitalski primanjkljaj v 
višini 14,4 milijarde EUR. Grška centralna banka tudi pri največji manj pomembni banki odkrije 
kapitalski primanjkljaj v višini 0,7 milijarde EUR.  

19. november 2015 Parlament za zagotovitev izplačila v znesku 2 milijardi EUR odobri predhodne ukrepe, sprejete z 
majhno večino, in sicer s 153 glasovi.  

16. december 2015 Sprejetje zakona št. 4354/2015 za prodajo in upravljanje slabih posojil. 

2016  
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8. maj 2016 Nova pokojninska reforma – novi predpisi o davkih od dobička in prispevkih za socialno varnost. 

22. maj 2016 Dodatno zvišanje stopenj različnih posrednih davkov. Splošna stopnja DDV je zvišana s 23 % na 
24 %. 

23. maj 2016 Predhodna analiza vzdržnosti dolgaGrčije, ki jo izvede MDS. 

9. junij 2016 Končan je prvi pregled tretjega programa za ekonomsko prilagoditev – objavljeno je poročilo o 
izpolnjevanju pogojev. 

16. junij 2016 Sklenjen je sporazum o prvi posodobitvi memoranduma o soglasju, ki mu je priložen tehnični 
memorandum o soglasju.  

22. junij 2016 ECB znova uvede izjemno sprejemanje grških obveznic kot zavarovanje. 

10. december 2016 Glasovanje o proračunu za leto 2017: 152 glasov za in 146 glasov proti.  
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KAPITALSKE KONTROLE 

Priloga II 

Grčija je 28. junija 2015 uvedla omejitve za prosti pretok kapitala v okviru monetarne unije, prvi pa je 
to marca 2013 naredil Ciper. V nasprotju z več predhodnimi primeri, katerih cilj je bil zlasti podpreti 
stabilnost deviznih tečajev (Islandija leta 2008, Brazilija leta 2009 in Indija leta 2013), so bile 
kapitalske kontrole v Grčiji uvedene za zmanjšanje odliva depozitov in varovanje domače finančne 
stabilnosti v obdobju velike negotovosti glede političnega razvoja in domačih makroekonomskih 
obetov.  

ECB je po neuspešnih pogajanjih o zaključku drugega programa in razglasitvi referenduma sklenila, da 
bo prenehala zviševati zgornjo mejo skupne izredne likvidnostne pomoči za grške banke, ki so od 
oktobra 2014 opazile postopne dvige sredstev iz bank (odlivi so v osmih mesecih znašali okoli 
42 milijard EUR ali 26 % depozitov zasebnega sektorja), zaradi česar so grški organi banke zaprli ter 
zatem uvedli kapitalske kontrole v zvezi z depoziti in transakcijami v tujini.  

Grške banke so bile zaprte tri tedne. Stranke v tem obdobju dnevno niso smele dvigniti več kot 
60 EUR na bančno kartico. Vse čezmejne transakcije je moral predhodno odobriti vladni organ. 
Domače transakcije z debetnimi in kreditnimi karticami ter dvigi s karticami, izdanimi zunaj Grčije, pa 
niso bili omejeni. Sporazum, sprejet na vrhu evrskega območja 12. julija 2015, je omogočil odpravo 
zgornje meje izredne likvidnostne pomoči in posledično ponovno odprtje grških bank. Številne 
omejitve so se postopno omilile, zadnje spremembe so bile izvedene julija 2016.  

Z uvedbo kapitalskih kontrol se je takoj zaostril likvidnostni položaj grških gospodinjstev in podjetij, 
zaradi česar je grško gospodarstvo znova prizadela recesija in tako prekinila pet zaporednih četrtletij 
pozitivne rasti. Vendar se je zmanjšanje skupne gospodarske dejavnosti izkazalo za manj obsežno, kot 
so institucije prvotno pričakovale (realni BDP leta 2015: –0,2 %). K blažji recesiji so prispevali številni 
domači in zunanji dejavniki (npr. sporazum o tretjem programu, uspešna turistična sezona, 
dokončanje dokapitalizacije bank, znižanje cen nafte in devalvacija evra). Močno so se stabilizirali tudi 
depoziti zasebnega sektorja. Za hitrejšo ponovno rast depositov pa bi bilo potrebno nadaljnje 
bistveno izboljšanje gospodarske klime.  

Vir: Oddelek Evropskega parlamenta za podporo ekonomskemu upravljanju (EGOV), „Greece’s financial assistance 

programme” (Grški program finančne pomoči), marec 2017; Eurobank, „One year capital controls in Greece: Impact on the 

domestic economy and lessons from the Cypriot experience” (Eno leto kapitalskih kontrol v Grčiji: učinek na domače 

gospodarstvo in spoznanja na podlagi izkušenj Cipra), 1. avgust 2016. 
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SLABOSTI PRI SPREMLJANJU IZPOLNJEVANJA POGOJEV 

Priloga III 

Obdavčitev 

Pogoj Memorandum o 
soglasju 

Spremljanje 

„Parlament sprejme zakonodajo za izboljšanje 
učinkovitosti davčne uprave in kontrol, pri čemer 
izvaja priporočila Evropske komisije in MDS. Zlasti 
se vzpostavi uspešna ureditev vodenja projektov 
(vključno s strogim nadzorom ministrstva za 
finance in delovnimi skupinami) za izvajanje načrta 
proti utajam davkov, da bi se ponovno vzpostavila 
davčna disciplina …“ 

1. program, 
prvotni 
memorandum o 
soglasju 

Pogoj je bil označen kot „delno 
upoštevan” skupaj z drugim 
pogojem (2. pregled 1. programa), 
vendar ni jasno, kaj ni bilo 
upoštevano (npr. izvedena ni bila 
nobena ocena sprejetih zakonov ali 
delovnih skupin). V utemeljitvi 
ocene so sklici na dejstva, ki niso del 
tega pogoja. 

„Ponovna vzpostavitev davčne discipline na 
podlagi: […] reorganizirane enote za velike 
davkoplačevalce, ki obravnava zlasti to, ali pogoje 
izpolnjujejo tisti, ki največ prispevajo k 
prihodkom”.  

1. program, 
prvotni 
memorandum o 
soglasju 

Ta pogoj je bil označen kot 
„upoštevan” (v okviru 2. pregleda 
1. programa), čeprav dejansko ni bil: 
izpolnjevanje tega pogoja je bilo 
potrebno zaradi novih pogojev 
revidiranega memoranduma o 
soglasju. 

„Vlada nadaljuje delo v zvezi s standardnim 
postopkom za revizijo uradnih vrednosti 
nepremičnin, da bi jih bolje uskladila s tržnimi 
cenami, ki se bodo uporabljale za obdavčitev 
kapitala za proračunsko leto 2016, ter objavi 
poročilo o stanju v zvezi s tem delom in podroben 
časovni razpored (september 2013).“  

2. program, 
3. pregled 

Izpolnjevanje pogoja ni bilo 
ocenjeno (pri 4. pregledu 
2. programa je bilo označeno kot 
„n. r.“). 

Predhodni ukrepi na področju obdavčitve. 2. program, 
prvotni in 
1. pregled 

Izpolnjevanje ni bilo ocenjeno. 

68 pogojev na področju obdavčitve. 2. program, 
4. pregled 

Izpolnjevanje ni bilo ocenjeno. 

„Da bi se poravnala zaostala plačila in vračila 
davka, bodo pogoji, ki jih mora državni organ 
izpolniti za izplačilo sredstev za poravnavo zneskov 
vključevali: za zaostala plačila: (i) vzpostavitev v 
celoti delujočega registra obveznosti in (ii) najmanj 
trimesečno poročanje doslednih podatkov o 
obveznostih, plačilih in zaostalih plačilih 
(dvomesečno poročanje za Nacionalno 
organizacijo za zagotavljanje zdravstvenih 
storitev); za oboje, zaostala plačila in vračila davka, 
pa: (iii) preverjanje zahtevkov.“ 
 

2. program, 
2. pregled 

Izpolnjevanje ni bilo ocenjeno v roku 
(2. pregled 2. programa) in ni bilo 
nobenega nadaljnjega spremljanja 
po roku. 
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Ločeno bo do konca junija sprejeta nova 
zakonodaja na področju obdavčitve nepremičnin, 
ki se bo uporabljala od leta 2014. Nova ureditev 
obdavčitve nepremičnin, s katero bodo 
konsolidirani številni, trenutno ločeni davki, bo 
zasnovana v skladu z načelom proračunske 
nevtralnosti, s čimer se bo zagotovil letni prihodek 
v višini vsaj 2,7 milijarde EUR. 

2. program, 
2. pregled 

Ta predhodni ukrep je bil v okviru 
2. pregleda 1. programa označen kot 
„upoštevan”, vendar dejansko ni bil, 
saj je bil enotni davek na 
nepremičnine sprejet z zakonom 
(št. 4223) decembra 2013 na podlagi 
dodatnega pogoja iz tretje 
posodobitve memoranduma o 
soglasju: „Vlada bo sprejela 
zakonodajo za ureditev davka na 
nepremičnine, ki bo začela veljati 
leta 2014.“ 

Vlada bo pripravila davčno reformo, katere cilj bo 
poenostaviti davčni sistem, odpraviti izjeme in 
preferencialne režime, s čimer se bo razširila 
davčna osnova, ter omogočiti postopno 
zmanjšanje davčnih stopenj ob izboljšanju 
rezultatov na področju prihodkov. Ta reforma 
zadeva dohodnino in davek od dohodkov pravnih 
oseb. Sprejeta bo decembra 2012, veljati pa bo 
začela leta 2013. 

2. program, 
1. pregled 

Ta pogoj je bil v okviru 2. pregleda 
2. programa označen kot 
„upoštevan”, čeprav ni bil (zakon 
št. 4110 iz januarja 2013 je 
vključeval le spremembe 
parametrov davka na osebni 
dohodek). Podoben pogoj je bil 
dodan pri naslednjih (drugi in tretji) 
posodobitvah memoranduma o 
soglasju. „Organi bodo sprejeli 
enoten in poenostavljen zakonik o 
davkih od dohodkov.“ 
Nov zakonik o davkih od dohodkov 
je bil izglasovan julija 2013 kot 
predhodni ukrep tretje posodobitve 
memoranduma o soglasju (zakon 
št. 4172/2013).  

Vlada bo: sprejela zakonodajo, s katero bo uvedla 
nov zakonik o davkih od dohodkov, ki bo 
poenostavil veljavno zakonodajo, povečal njeno 
preglednost in odpravil nejasnosti, hkrati pa 
omogočil enostavnejšo upravljanje, spodbudil 
izpolnjevanje davčnih obveznosti in v celotnem 
ciklu zagotovil zanesljivejše dohodke. Z novim 
zakonikom o davkih od dohodkov se bodo 
zmanjšale zahteve glede vlog za davkoplačevalce, 
ki se jim davek sproti obračuna pri plači, in osebe, 
ki imajo dohodke od naložb, konsolidirale določbe 
o čezmejnih združitvah in reorganizaciji ter vpeljale 
določbe proti izogibanju davkom za boj proti 
izogibanju davkom na mednarodni ravni.“  

2. program, 
3. pregled 

Pogoj je bil v okviru 3. pregleda 
označen kot „upoštevan” (sprejet je 
bil zakon št. 4172/2013). Vendar se 
zakon ni začel izvajati, ker so organi 
potrebovali čas za sprejetje 
izvedbenih pravil. 

„Organi: ii. predložijo načrt za nadomestitev plačil 
v gotovini in s čeki v davčnih uradih z bančnimi 
nakazili (julij 2013)“ (tretja posodobitev 
memoranduma o soglasju, drugi program). 

2. program, 
4. pregled 

Čeprav je bil rok za izpolnjevanje 
pogoja julij 2013, je bil ocenjen kot 
„izpolnjen” z devetmesečno zamudo 
aprila 2014 (4. pregled 2. programa). 

Trg delovne sile 

Pogoj Memorandum o 
soglasju 

Spremljanje 
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Vlada po dialogu s socialnimi partnerji sprejme 
zakonodajo na področju minimalnih plač, da se 
uvedejo plače, nižje od minimalnih, za ogrožene 
skupine, kot so mladi in dolgoročno brezposelni, 
ter sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili, da se 
sedanje minimalne plače nominalno ne bodo 
spremenile tri leta. 

1. program, 
prvotni 
memorandum o 
soglasju 

Zahteva glede uvedbe plač, nižjih od 
minimalnih, za mlade zaposlene je 
dejansko bila „izpolnjena”. Vendar 
ni nobenih dokazov o triletni 
zamrznitvi minimalnih plač in uvedbi 
plač, nižjih od minimalnih, za 
dolgoročno brezposelne. Res je, da 
ob prvem pregledu avgusta 2010 rok 
za izpolnitev pogojev še ni potekel, 
vendar pogoji tudi niso bili znova 
navedeni in ocenjeni v naknadnem 
memorandumu o soglasju. 
Leta 2014 (zakon št. 4254/2014 z 
dne 8. aprila) so bili znižani dodatki 
do minimalne plači za dolgoročno 
brezposelne, vendar se ta ukrep ne 
more obravnavati kot ustrezen za 
izpolnitev zahteve programa o 
uvedbi plač, nižjih od minimalnih. 

Vlada spodbuja, spremlja in ocenjuje izvajanje 
novih posebnih kolektivnih pogodb na ravni 
podjetij. Zagotavlja, da 
v zvezi s temi pogodbami ni nobenih pravnih ali 
dejanskih zadržkov in da pogodbe izboljšujejo 
prilagodljivost podjetij tržnim razmeram, da bi se 
ustvarila in ohranila delovna mesta ter izboljšala 
konkurenčnost podjetij, pri čemer se gibanje plač 
prilagodi gibanju produktivnosti na ravni podjetja. 
Vlada pripravi poročilo o svoji oceni. Kakršne koli 
druge spremembe zakonodaje na področju 
sektorskih kolektivnih pogodb se sprejmejo pred 
koncem julija 2011. 

1. program, 
5. pregled 
 

Status izpolnjevanja pogoja je 
„delno upoštevan”, čeprav je bila 
uporaba posebnih kolektivnih 
pogodb na ravni podjetij 
zanemarljiva,podatki pa nepopolni 
(glej odstavek 76). Poleg tega ni bilo 
predloženo poročilo (edini dejanski 
„izložek”, ki je zahtevan v skladu s 
tem pogojem iz memoranduma o 
soglasju),prejeli pa tudi nismo 
nobenih dokazov, da so bila poročila 
predložena pri naknadnih pregledih.  

Vlada pregleda sedanjo strukturo sistema 
minimalnih plač, da bi jo morda poenostavila in 
povečala njeno uspešnost ter tako spodbudila 
zaposljivost, zmanjšala brezposelnost in povečala 
konkurenčnost gospodarstva. 

2. program, 
4. pregled 
 

Ta pogoj je bil v okviru 4. pregleda 
2. programa označen kot 
„neupoštevan”; izveden je bil 
aprila 2014, vendar izpolnjevanje 
tega pogoja nikoli ni bilo uradno 
ocenjeno. 

Poslovno okolje 

Spodbujanje izvoza 
Pogoj Memorandum o 

soglasju 
Spremljanje 

Vlada v skladu s pravili EU o konkurenci zagotovi 
sprejetje ukrepov za spodbuditev javno-zasebnih 
partnerstev. 

1. program, 
1. pregled 

Izpolnjevanje ni bilo ocenjeno. Pogoj 
je bil ponovno naveden pri 
1. pregledu, pozneje pa opuščen. 

Vlada v skladu s pravili EU o konkurenci zagotovi 
okrepitev politike spodbujanja izvoza. 

1. program, 
3. pregled 

Status izpolnjevanja pogoja ni jasen, 
saj ni mogoče opredeliti, ali se 
oznaka „upoštevan” nanaša le na 
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sprejetje naložbene zakonodaje ali 
vključuje tudi politiko spodbujanja 
izvoza. 
Poleg tega je spodbujanje izvoza 
vključeno tudi v 3. program za 
ekonomsko prilagoditev, v katerem 
je rok za izpolnjevanje 
december 2015. 
V dopolnilnem memorandumu o 
soglasju iz junija 2016 je 
izpolnjevanje pogoja ponovno 
odloženo, in sicer na maj 2016. 

Vlada izvede poglobljeno vrednotenje vseh 
ukrepov na področju raziskav in razvoja ter 
inovacij, tudi v okviru različnih operativnih 
programov, da bi prilagodila nacionalno strategijo. 

1. program, 
3. pregled 

Pogoj ni bil izpolnjen. 

Vlada vzpostavi zunanji svetovalni odbor, ki se 
financira v okviru sedmega okvirnega programa za 
raziskave in razvoj in ki bi obravnaval načine za 
spodbujanje inovacij, okrepitev povezav med 
javnimi raziskavami in grško gospodarskimi 
panogami ter razvoj regionalnih industrijskih 
grozdov. 

1. program, 
3. pregled 

Status izpolnjevanja pogoja ni jasen.  
Pri pregledu je bilo navedeno, da je 
pogoj „upoštevan”, vendar je 
izrečen tudi poziv k dokončanju 
vzpostavitve zunanjega 
svetovalnega sveta. Pri četrtem 
pregledu programa so bili trije 
pogoji, vključno s tem, označeni kot 
„neupoštevani”.  
Vendar zadnji del stavka (tj. „po 
navedbah vlade”) kaže na to, da 
ocena izpolnjevanja pogoja ni bila 
ustrezna. 

Reforme finančnega sektorja 

Pogoj Memorandum o 
soglasju 

Spremljanje 

Pregled stečajne zakonodaje zasebnega sektorja, 
da bi se zagotovila skladnost z opažanji ECB. 

1. program, 
1. pregled 

Pri 1. pregledu je bil pogoj ocenjen 
kot „v izpolnjevanju”, vendar od 
takrat ni bilo nadaljnjih ukrepov in 
ocena izpolnjevanja je še vedno 
nejasna. 

Grška centralna banka in vlada zagotovita v celoti 
delujoč grški sklad za finančno stabilnost. 

1. program, 
2. pregled 

Ob roku pri 2. pregledu je bil pogoj 
označen kot „delno upoštevan”. 
Zadnja ocena je bila izvedena v 
okviru 5. pregleda, pri katerem so 
bila navedena vprašanja v zvezi z 
osebjem. Pozneje ni bila izvedena 
nobena dodatna ocena, zato status 
izpolnjevanja še vedno ni jasen. 

Grška centralna banka se zaveže, da bo zmanjšala 
osebne prejemke svojega osebja v skladu s 
splošnimi prizadevanji za fiskalno konsolidacijo. 

1. program, 
2. pregled 

V okviru 2. in 5. pregleda 
1. memoranduma o soglasju je bil 
pogoj ocenjen kot „delno 
upoštevan”. Ta pogoj smo znova 
zasledili v 2. memorandumu o 
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soglasju, vendar se ni nadalje 
spremljal. 
Status izpolnjevanja je zato še vedno 
nejasen.  

Na podlagi rezultatov stresnih testov, ki jih je 
Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS) 
izvedel julija 2010, banka, ki testa ni uspešno 
opravila, sprejme začasne ukrepe prestrukturiranja 
pod okrepljenim nadzorom grške centralne banke. 
Vlada to banko v celoti podpre in zagotovi, da ta 
izpolnjuje zahteve glede izvedbe načrta 
prestrukturiranja v skladu s pravili EU o državni 
pomoči, vključno z upoštevanjem roka za 
predložitev 1. oktobra 2010. 

1. program, 
2. pregled 

Pri 2. pregledu je bil pogoj ocenjen 
kot „delno upoštevan/v 
izpolnjevanju”.  
Pri 3. pregledu 1. memoranduma o 
soglasju izpolnjevanje pogoja ni bilo 
preverjeno, čeprav je bil pogoj 
opisan kot le „delno upoštevan” in 
je ocenjevanje še vedno potekalo. 

Vlada predlaga zakonodajo, ki vsem uslužbencem 
registriranih bank dodeljuje enak status zaposlenih 
v zasebnem sektorju, ne glede na lastništvo banke. 

1. program, 
4. pregled 

V okviru 4. in 5. pregleda 
1. memoranduma o soglasju pogoj 
ni bil upoštevan. Nadaljnjega 
spremljanja po tem datumu ni bilo. 
Status izpolnjevanja je zato nejasen. 

Vlada v podporo bankam pri prizadevanjih za 
prestrukturiranje poslovanja sprejme korake za 
omejitev nagrad in odpravo tako imenovane 
„premije na podlagi bilance stanja” ali druge 
enakovredne ukrepe. 

1. program, 
5. pregled 

V okviru 4. in 5. pregleda pogoj ni bil 
upoštevan; poleg tega ni bilo 
nadaljnjega spremljanja. 
Status izpolnjevanja je zato nejasen. 

Grška centralna banka premesti osebje z 
zahtevanim strokovnim znanjem v oddelek za 
nadzor. Poleg tega bo razmislila o tem, da bi 
zahtevala dolgoročno tehnično pomoč, ki bi jo 
zagotovili drugi evropski nadzorni organi. 

1. program, 
5. pregled 

Pri 5. pregledu je bil pogoj označen 
kot „delno upoštevan”, vendar se pri 
2. memorandumu o soglasju 
izpolnjevanje pogoja ni nadalje 
spremljalo.  
Status izpolnjevanja je zato nejasen. 

Grška centralna banka bo od bank, katerih 
kapitalska osnova ni v skladu z regulativnimi 
zahtevami, zahtevala, naj sprejmejo ustrezne 
ukrepe v obliki kapitalskih injekcij ali 
prestrukturiranja. Če bodo pri tem sodelovale 
druge lokalne finančne institucije, bo grška 
centralna banka predložila analizo finančnega 
vpliva in pravno mnenje. 

1. program, 
5. pregled 

Pri 5. pregledu je bil pogoj označen 
kot „delno upoštevan”. Zaradi 
trajanja in zapletenosti postopkov ni 
bilo mogoče upoštevati 
dogovorjenega roka. 
Vendar se izpolnjevanje pogoja pri 
2. memorandumu o soglasju ni 
nadalje spremljalo. 

Reforme javne uprave 

Pogoj Memorandum o 
soglasju 

Spremljanje 

Vlada sprejme akt, s katerim se bo omejilo 
zaposlovanje v celotni javni upravi v skladu s 
pravilom ene zaposlitve na pet odhodov, brez 
sektorskih izjem.  
 
Vlada pripravi načrt človeških virov v skladu s tem 
pravilom.  
 
Pravilo se uporablja tudi za osebje, ki se iz javnih 

1. program, 
2. pregled 

Čeprav je bil pogoj ocenjen kot 
„izpolnjen”, je vključeval več 
podrednih pogojev, ki niso bili 
izpolnjeni. Ocena programa ne 
zajema zadostno vseh podrednih 
pogojev. Zakon št. 3899/2010 
določa, da je treba pri zaposlovanju 
v javni upravi v obdobju 2011–2013 
upoštevati pravilo največ ene 
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podjetij v postopku prestrukturiranja premesti v 
vladne organe. 

zaposlitve na pet odhodov. Vendar 
celovit načrt človeških virov še ni bil 
pripravljen. Poleg tega gibanje 
osebja (prihodi, odhodi in 
premestitve) ni redno in pravočasno 
evidentirano, zato ni mogoče 
spremljati izvajanja pravila. 

Ministrstvo za finance skupaj z ministrstvom za 
notranje zadeve dokonča ustanovitev enotnega 
plačilnega organa za izplačevanje plač v javnem 
sektorju.  

V sodelovanju z enotnim plačilnim organom 
pripravi poročilo (ki se objavi do konca 
januarja 2011) o strukturi in višini prejemkov ter 
obsegu in dinamiki zaposlovanja v javni upravi.  

Poročilo vključuje načrte za razporeditev človeških 
virov v javnem sektorju v obdobju do leta 2013.  

Ministrstvo natančno določi načrte za 
prerazporeditev kvalificiranih uslužbencev v 
davčno upravo, direktorat za javno računovodstvo, 
delovni inšpektorat, regulatorje in grški urad za 
varstvo konkurence. 

1. program, 
2. pregled 

Ta pogoj je vključeval več podrednih 
pogojev. Ocena programa ne zajema 
zadostno vseh podrednih pogojev. 
Osnutek poročila vključuje analizo o 
plačah in podatke o zaposlenosti v 
javnem sektorju. Ne vključuje pa 
načrtov za razporeditev človeških 
virov v javnem sektorju v obdobju 
do leta 2013. 

Na podlagi vzorca pogojev, ki je bil revidiran. 
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DAVČNE REFORME 

Priloga IV 

Del A: Vrzeli v podatkih  

Polje Komentar 

Davek na 
nepremičnine 

Podatki o davčnih prihodkih med prvim programom niso bili dovolj podrobni: Komisija v poročilih o 
spremljanju ni opozorila na nobeno težavo v zvezi z pobiranjem davka na nepremičnine, čeprav se v 
letih 2011 in 2012 pravzaprav sploh ni pobiral. 

Dohodnina V skladu s specifikacijo reform na področju davkov od dohodkov so bile zahtevane podrobne zbirke 
podatkov o porazdelitvi osebnega dohodka, vendar te med prvim programom niso bile na voljo. 

Zahtevki za vračilo 
davka 

Zahteva o spremljanju zahtevkov za vračilo davka se je prvič pojavila v prvi posodobitvi 
memoranduma o gospodarskih in finančnih politikah za drugi program. Ni jasno, zakaj podatki niso 
bili zahtevani med prvim programom, čeprav neplačani zahtevki za vračilo davkov v programih 
pomoči običajno pomenijo tveganje. Med drugim programom so bila zabeležena stalna neskladja 
med spremembami stanj in tokov v zvezi s predloženimi zahtevki. 

Davčne utaje V okviru programov ni bilo zagotovljeno redno zbiranje podatkov, potrebnih za oceno davčnih utaj, 
ali kakršno koli spremljanje davčnih vrzeli za različne vrste davkov in gospodarske sektorje, ki so bile 
v obdobju pred krizo označene kot sorazmerno velike. Spremljanje ocenjevanja vpliva 
neprijavljenega dela na prihodke od dohodnine in prispevkov za socialno varnost ni bilo izvedeno. 
Prav tako niso bili analizirani podatki o smotrnosti delovanja delovnega inšpektorata na področju 
neprijavljenega dela. 

Davčni dolgovi Davčni dolgovi so se začeli spremljati v drugem programu, vendar kazalniki niso bili od začetka jasno 
opredeljeni. Podatki in ciljne vrednosti so se nanašali le na izterjavo davčnih dolgov, stanje davčnega 
dolga pa se ni opredelilo, spremljalo ali ciljno obravnavalo. To je bilo v nasprotju z dejstvom, da so 
davčni dolgovi v obdobju zadevnih dveh programov stalno naraščali. 

Poleg tega se med programoma niso spremljali dolgovi v zvezi s prispevki za socialno varstvo. 

Kazalniki 
smotrnosti 
delovanja davčne 
uprave 

Med prvim programom ni bil opredeljen noben kazalnik smotrnosti delovanja davčne uprave. 
Kazalniki izložkov (na primer število davčnih inšpekcijskih pregledov) so bili opredeljeni v drugem 
programu, vendar le v zvezi z davčno upravo in torej niso vključevali skladov socialne varnosti. OECD 
je objavil kazalnike za učinkovitost davčne uprave (Tax administration 2015), vendar v poročilu niso 
bili na voljo podatki za Grčijo (npr. kazalniki v zvezi z odhodki in kadrovskimi kapacitetami, kazalniki 
stroškov pobiranja, kazalnik razmerja med stroški plač in upravnimi stroški, stopnja menjav 
/odhodov uslužbencev). Med programoma ni Komisija spremljala/zbirala nobenih kazalnikov za 
davčno upravo ali sklade socialne varnosti. Ključni kazalniki smotrnosti, ki so jih davčni organi 
opredelili ob podpori v okviru drugega programa, niso bili usklajeni s temi kazalniki. 

  

Del B: Nestabilnost davčne politike 

Pregleden, enostaven in stabilen davčni sistem na splošno velja kot pomemben element pri 

spodbujanju naložb. Nestabilnost davčne politike je vplivala na vse glavne vrste davkov v Grčiji: 

spremembe in preklici sprememb na področju stopenj DDV (glej tabelo 1), spremembe stopenj davka 

od dohodkov pravnih oseb, obdavčenja nepremičnin in naložb ter obdavčenja zaposlene in 
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samozaposlene delovne sile. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb se je leta 2010 znižala s 25 % na 

24 % in leta 2011 na 20 %, leta 2013 in leta 2015 pa se je zvišala na 26 % oziroma 29 %. Poleg tega se je 

davčni primež posameznega uslužbenca glede na podatke OECD in Komisije do leta 2012 zviševal, 

leta 2015 pa spet padel na raven iz leta 2009, pri čemer so bili gospodarski cilji za trg dela 

neupravičeni. Stopnje socialnih prispevkov in prag za osebni dohodek, oproščen davka, so se zvišali in 

potem znižali.  

Nestabilnost davčne politike so povzročile tudi številne reforme na področju določitve obdavčljivega 

dohodka, knjigovodenja, davčnih revizij, kazni itd. V prvem programu se je na primer zagovarjalo 

enotno davčno obravnavanje virov osebnega dohodka, usmeritev drugega programa pa je bila ravno 

nasprotna. Tako davčni postopki kot tudi zakon o poslovnih knjigah in evidencah so se med prvim in 

drugim programom spreminjali. Prejšnji zakon o davkih od dohodkov (zakon št. 2238/1994) je bil med 

izvajanjem programov (2010–2014) spremenjen 425-krat s 34 zakoni. Ko je bil leta 2013 sprejet nov 

zakon o davkih od dohodkov (št. 4172/2013), prejšnji zakonik ni bil odpravljen, kar je povzročilo 

začasno pravno negotovost za davkoplačevalce. Zahteva glede sprejetja novega zakon o davkih od 

dohodkov je bila vključena v memorandum o soglasju. Tudi ta zakonik je bil med letoma 2013 in 2014 

spremenjen, in sicer 111-krat z 20 zakoni.  

V poročilu o globalni konkurenčnosti med letoma 2015 in 2016 je bila Grčija v zvezi z vplivom 

obdavčenja na naložbene spodbude med 140 državami uvrščena na 136. mesto. 

Tabela 1: Glavne spremembe stopnje DDV (2010–2015) 

Datum začetka 
veljavnosti 

Sprememba 

15. marec 2010 
 

Stopnje DDV so se zvišale z 19 %, 9 % in 4,5 % na 21 %, 10 % oziroma 5 %. Stopnje za 
določene otoke so se zvišale s 3 %, 6 % in 13 % na 4 %, 7 % oziroma 15 %. 
 

1. julij 2010 
 

Stopnje DDV so se zvišale na 23 %, 11 % oziroma 5,5 %. Za davka oproščene pravne 
storitve, zasebne zdravstvene storitve in kulturne storitve, ki se zagotavljajo v javnem 
sektorju, se je začela zaračunavati splošna stopnja davka. Stopnje za določene otoke so se 
zvišale na 4 %, 8 % oziroma 16 %. 
 

1. januar 2011 
 

Znižane stopnje so se znova zvišale na 13 % oziroma 6,5 %. Stopnja za hotelske nastanitve 
in farmacevtske izdelke je bila spremenjena s 13 % na 6,5 % (z vidika cilja o razširitvi 
osnove za splošno stopnjo je to pomenilo nazadovanje
 

). 
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1. september 2011 
 

Stopnja za brezalkoholne pijače, restavracije, kavarne, hrano za na pot ali vnaprej 
pripravljeno hrano v supermarketih se je zvišala s 13 % na 23 %.  
 

1. avgust 2013 
 

Stopnja za brezalkoholne pijače, restavracije, kavarne, hrano za na pot ali vnaprej 
pripravljeno hrano v supermarketih se je znižala s 23 % na 13 % (to je bil preklic 
prejšnjega ukrepa).  
 

20. julij 2015 
 

Stopnja za prevoz potnikov, brezalkoholne pijače, restavracije, kavarne, hrano za na pot 
ali vnaprej pripravljeno hrano v supermarketih se je zvišala s 13 % na 23 % (to je bil 
preklic prejšnjega ukrepa). 
 

1. oktober 2015 Stopnja za hotelsko nastanitev se je zvišala s 6,5 % na 13 % (to je bil preklic

Del C: Primeri nerealnih rokov  

 prejšnjega 
ukrepa). Stopnje za nekatere otoke so se zvišale na vrednost stopenj za celino. 

Pogoj Komentar 

„Vlada ukine plačila v gotovini in s čeki na 
davčnih uradih, ki jih mora nadomestiti z 
bančnimi nakazili, da bi se osebje lahko 
osredotočilo na delo z večjo dodano vrednostjo 
(revizije, pobiranje davka in svetovanje 
davkoplačevalcem); [4–6 2012]“ (prvotni 
memorandum o soglasju, drugi program). 

Projekta IT realno ne bi bilo mogoče izvesti v trimesečnem roku. Rok je 
bil podaljšan pri prvi posodobitvi (do decembra 2012) in drugi 
posodobitvi (do junija 2013) memoranduma o soglasju. V tretji 
posodobitvi memoranduma o soglasju se je pogoj nadomestil z zahtevo 
po pripravi osnutka načrta za uporabo potrebnih elektronskih orodij. 
Projekt konec leta 2014 ni bil dokončan.  

„Vlada nadaljuje centralizacijo in združevanje 
davčnih uradov; do konca leta 2012 bo zaprla 
200 lokalnih davčnih uradov, ki bodo ocenjeni 
kot neučinkoviti” (prvotni memorandum o 
soglasju, drugi program). 

Rok je bil večkrat odložen: s konca leta 2012 na junij 2013 (prva 
posodobitev memoranduma o soglasju) in potem na september 2013 
(druga posodobitev memoranduma o soglasju). Pogoj je bil nazadnje 
izpolnjen septembra 2013. Projekt ni bil ustrezno pripravljen vnaprej 
(število zadevnih davčnih uradov se je z 90 v okviru prvotnega pogoja 
povečalo na 140 in nazadnje zmanjšalo na 120), kar tudi pojasnjuje 
zamude. 

„Parlament sprejme zakonodajo za povečanje 
učinkovitosti davčne uprave in kontrol, pri 
čemer izvaja priporočila Evropske komisije in 
MDS” (prvotni memorandum o soglasju, prvi 
program).  

Ta pogoj je temeljil na priporočilih v zvezi z davčno upravo, ki jih je 
misija MDS za tehnično pomoč izdala maja 2010. Vendar v pogoju niso 
bila ustrezno upoštevana priporočila, saj je časovni okvir za izvedbo 
priporočenega kratkoročnega načrta predvideval 12–18 mesecev, v 
pogoju pa je bil določen nerealni časovni okvir, tj. 3–4 mesece. 

 

Del D: Kvantitativni kazalniki programa za davčno upravo  

 
Dec. 201
1 

Dec. 201
2 

Dec. 201
3 

Dec. 201
4 

Dec. 201
5 

Izterjava davčnih dolgov od konca predhodnega leta 
(v milijonih EUR) 946 1 099 1 518 1 561 1 641 
Stopnja izterjanih davkov za nov dolg, ki se je 
nakopičil v tekočem letu   11 % 19 % 15 % 17 % 
Nove obsežne revizije velikih davkoplačevalcev 44 76 324 411 409 
Nove začasne revizije velikih davkoplačevalcev   271 590 446 105 
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Stopnja pobranih davkov v zadevnem letu za 
ocenjene davčne prihodke v okviru novih obsežnih 
revizij velikih davkoplačevalcev   65 % 55 % 11 % 13 % 

Stopnja pobranih davkov v zadevnem letu za 
ocenjene davčne prihodke v okviru novih začasnih 
revizij velikih davkoplačevalcev   49 % 55 % 29 % 72 % 
Nove revizije na podlagi tveganja, ki zajemajo 
samozaposlene in premožne fizične osebe 404 444 454 693 488 
Stopnja pobranih davkov v zadevnem letu za 
ocenjene davčne prihodke v okviru novih revizij 
samozaposlenih in premožnih fizičnih oseb    78 % 22 % 26 % 15 % 
Revizija sredstev vodilnih uslužbencev davčnih 
uradov.     54 104 52 
Revizija premoženja davčnih revizorjev     72 108 74 

Vir: poročila v okviru tehničnega memoranduma o soglasju in poročila o dejavnostih generalnega sekretariata za javne 
prihodke za leti 2014 in 2015.  
 
Ciljna vrednost dosežena. Ciljna vrednost ni bila dosežena. Ciljna vrednost ni bila določena.  
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RAZVOJ METODOLOGIJE ZA IZRAČUN VRZELI V FINANCIRANJU 

Priloga V 

Prvi program Drugi program 

Pomanjkljivosti Razvoj Pomanjkljivosti Razvoj 

Elementi, ki niso bili 
upoštevani pri 
prvotnem izračunu:  

- zunanji primanjkljaj,  

- varnostna rezerva, 

- tveganja v zvezi z 
državnimi poroštvi 
(upoštevala so se 
samo posredno prek 
napovedi primarnega 
salda). 

 

Komisija je julija 2011 
vključila nove elemente v 
izračun potreb vlade po 
financiranju:  

- prilagoditev denarnega 
primanjkljaja,  

-  denarno rezervo,  

-  poravnavo zaostalih plačil.  

Pri izračunu vrzeli v 
financiranju sta se 
upoštevala le dva od treh 
elementov udeležbe 
uradnega sektorja 
(znižanje marže 
instrumenta posojil za 
Grčijo in zaveza 
centralnih bank evrskega 
območja, da bodo Grčiji 
posredovale dohodek, 
ustvarjen na podlagi 
imetja grških obveznic).  

Odločitev o vračilu 
dobička iz programa v 
zvezi s trgi vrednostnih 
papirjev se ni upoštevala 
pri izračunu vrzeli v 
financiranju.  

Novi elementi, ki so se 
upoštevali: 

- plačilo prispevka h 
kapitalu EMS, 

- zmanjšanje 
kratkoročnega dolga (z 
uradnimi sredstvi), 

- financiranje stroškov 
udeležbe zasebnega 
sektorja (denarna 
sredstva in vnaprej 
vračunane obveznosti), 

- kar zadeva financiranje, 
sredstva, ki izhajajo iz 
dodatne udeležbe 
uradnega sektorja.  

 

Neskladja med pogoji 
financiranja 
(zapadlosti), kot so 
navedeni v dokumentu 
programa, in 
izračunom vrzeli v 
financiranju. 

 Izračuni vrzeli v 
financiranju, ki so bili 
izvedeni tekom celotnega 
programa, niso vsebovali 
razčlenitve prispevkov 
posameznih instrumentov 
k skupnemu financiranju.  

Dolg podjetij v državni 
lasti je bil konsolidiran v 
javni dolg. 

Izračun ni temeljil na 
konsolidiranem javnem 
dolgu (neustrezno 
upoštevanje 
podsubjektov). 

  Jasna razčlenitev 
denarnega primanjkljaja 
na ocenjeni primarni 
denarni primanjkljaj in 
plačila obresti. 

Zanašanje na 
primanjkljaj po 
metodologiji ESR (na 
podlagi nastanka 
poslovnega dogodka). 

  Prilagoditev na 
primanjkljaj na podlagi 
plačil, ki je ustreznejši za 
izračun vrzeli v 
financiranju. 
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TOČNOST MAKROEKONOMSKIH PROJEKCIJ 

Priloga VI 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 
  De

jan
ski 
del
ež 
(v 
%) 

Nap
oved
ani 
delež 
(v %) 

Razli
ka v 
odst
otni
h 
točk
ah 

Deja
nski 
delež 
(v %) 

Nap
oved
ani 
delež 
(v %) 

Razli
ka 

Deja
nski 
delež 
(v %) 

Nap
oved
ani 
delež 
(v %) 

Razli
ka v 
odst
otni
h 
točk
ah 

Deja
nski 
delež 
(v %) 

Nap
oved
ani 
delež 
(v %) 

Razli
ka v 
odst
otni
h 
točk
ah 

Deja
nski 
delež 
(v %) 

Nap
oved
ani 
delež 
(v %) 

Razli
ka v 
odst
otni
h 
točk
ah 

BDP 1. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev –

5,5 

–4,0 –1,5 

–9,1 

–2,6 –6,5 

–7,3 

1,1 –8,4 

–3,2 

2,1 –5,3 

0,7 

2,1 –1,4 

2. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

    –4,7 –2,6 0,0 –3,2 2,5 –1,8 

Zasebna 
potrošnja 

1. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev –

6,5 

–3,8 –2,7 

–9,7 

–4,5 –5,2 

–8,0 

1,0 –9,0 

–2,3 

1,1 –3,4 

0,5 

1,2 –0,7 

2. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

    –5,7 –2,3 –1,1 –1,2 0,9 –0,4 

Državna 
potrošnja 

1. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev –

4,2 

–8,2 4,0 

–7,0 

–8,0 1,0 

–6,0 

–6,0 0 

–6,5 

–1,0 –5,5 

–2,6 

0,0 –2,6 

2. prog
ram za 
ekono
msko 

prilago
ditev 

    –11 5,0 –9,5 3,0 –4,7 2,1 

Naložbe 1. 

progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev –

19,
3 

–7,3 –
12,0 

–
20,5 

–7,0 –
13,5 

–
23,5 

–2,6 –
20,9 

–9,4 

1,1 –
10,5 

–2,8 

1,2 –4,0 

2. 

progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

    –6,2 –
17,3 6,9 –

16,3 10,3 –
13,1 
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Izvoz  1. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

4,9 

1,5 3,4 

0,0 

6,1 –6,1 

1,2 

5,7 –4,5 

2,2 

7,3 –5,1 

7,5 

6,7 0,8 

2. 

progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

    3,2 –2,0 5,5 –3,3 7,0 0,5 

Uvoz 1. 

progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev –

3,4 

–
10,3 6,9 

–9,4 

–6,6 –2,8 

–9,1 

–1,5 –7,6 

–1,9 

1,5 –3,4 

7,7 

2,1 5,6 

2. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

    –5,1 –4,0 0,0 –1,9 2,4 5,3 

Indeks HICP 1. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

4,7 

1,9 2,8 

3,1 

–0,4 3,5 

1,0 

1,2 –0,2 

–0,9 

0,7 –1,6 

–1,4 

0,9 –2,3 

2. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

    –0,5 1,5 –0,3 –0,6 0,1 –1,5 

Deflator BDP 1. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

0,7 

1,2 –0,5 

0,8 

–0,5 1,3 

–0,4 

1,0 –1,4 

–2,5 

0,7 –3,2 

–2,2 

1,0 –3,2 

2. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 

    –0,7 0,3 –0,4 –2,1 0,0 –2,2 

Brezposelnost 
(podatki iz 
nacionalnih 
računov) 

1. 
progra
m za 

ekono
msko 

prilago
ditev 12,

0 

12,0 0 

16,7 

14,7 2,0 

23,0 

15,2 7,8 

25,9 

14,8 11,1 

24,9 

14,1 10,8 

2. prog
ram za 
ekono
msko 

prilago
ditev 

    17,9 5,1 17,8 8,1 16,7 8,2 
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Zelene številke: ugodne razlike (napovedi v primerjavi z dejanskim stanjem). 

Rdeče številke: neugodne razlike (napovedi v primerjavi z dejanskim stanjem). 
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POGOJI, KI SO BILI IZPOLNJENI Z ZAMUDO, IN NEIZPOLNJENI POGOJI 

Priloga VII  

Trg delovne sile 

Pogoj Končna ocena v 
memorandumu o 
soglasju 

Status izpolnjevanja pogoja 

Nabor pogojev v zvezi s plačnimi 
pogajanji, prilagodljivim 
delovnim časom in 
delovnopravno zakonodajo. 

1. program 
3. pregled 

Pri prvi oceni so bile ugotovljene delne zamude pri 
izvajanju reform (2. pregled, 1. program). Delno 
izpolnjevanje pri 3. pregledu s trimesečno do 
petmesečno zamudo. Neizpolnjeni podpogoji so bili 
obravnavani v okviru naknadnega pregleda. 

Vlada sprejme zakonodajo, da bi 
se odpravile ovire za širšo 
uporabo pogodb o delu za 
določen čas. 

1. program 
5. pregled 

Pogoj ob roku ni bil upoštevan (3. pregled 
1. programa). Po spremembah pogoja je bil pri 
5. pregledu 1. programa pogoj ocenjen kot izpolnjen 
z 10-mesečno zamudo. 

Vlada 
spremeni veljavno zakonodajo 
(zakon št. 3846/2010), da bi 
omogočila fleksibilnejše 
upravljanje delovnega časa […]. 

1. program 
5. pregled 

Pogoj ob roku ni bil upoštevan (3. pregled 
1. programa). Po spremembah pogoja je bil pri 
5. pregledu 1. programa pogoj ocenjen kot izpolnjen 
z 10-mesečno zamudo. 

Vlada spremeni zakon 
št. 1876/1990 (člena 11.2 
in 11.3), da bi odpravila razširitev 
sektorskih in poklicnih 
sporazumov na stranke, ki v 
pogajanjih niso zastopane. 

2. program 
Prvotni 
memorandum o 
soglasju 
 

Pogoj ob roku ni bil upoštevan (3. pregled 
1. programa). Po spremembah pogoja je bil v okviru 
drugega programa pogoj ocenjen kot izpolnjen z 18-
mesečno zamudo. 

Vlada poenostavi postopek za 
ustanavljanje sindikatov na ravni 
podjetij. 

2. program 
Prvotni 
memorandum o 
soglasju 
 

Ob roku ocenjen kot „v izpolnjevanju” (4. pregled 
1. programa). Ocenjen kot izpolnjen z 12-mesečno 
zamudo z vzpostavitvijo „sindikata posameznikov” 
(2. program). 
 

Vlada bo sodelovala s socialnimi 
partnerji pri reformi sistema 
določanja plač na nacionalni 
ravni […] 
Cilj predloga je ravni plač, 
določene v nacionalni splošni 
kolektivni pogodbi, zamenjati z 
zajamčeno minimalno plačo, ki jo 
zakonsko določi vlada. 

2. program 
4. pregled 

Ob roku ocenjen kot „v izpolnjevanju/v začetni fazi” 
(1. pregled 2. programa). Izveden z 21-mesečno 
zamudo (aprila 2014) z uvedbo več zakonov. 

Poslovno okolje 

Spodbujanje izvoza 

Pogoj 
Končna ocena v 
memorandumu o 
soglasju 

Status izpolnjevanja pogoja 



23 

 

Vlada sprejme ukrepe v skladu s 
pravili EU o konkurenci: 

 
 

- za spodbuditev neposrednih 
tujih naložb in naložb v inovacije 
v strateških sektorjih (zelene 
industrije, IKT itd.) s spremembo 
zakona o naložbah, 

1. program 
3. pregled 

Pogoj je bil pri 3. pregledu 1. programa upoštevan, 
izpolnjen je bil s 4-mesečno zamudo. 

- Ukrep za pospešitev velikih 
projektov neposrednih tujih 
naložb. 

1. program 
2. pregled 

Pogoj je bil pri 2. pregledu 1. programa upoštevan, 
ocenjen je bil kot izpolnjen z 2-mesečno zamudo. 

Vlada izvede poglobljeno 
vrednotenje vseh ukrepov na 
področju raziskav in razvoja ter 
inovacij, tudi v okviru različnih 
operativnih programov, da bi 
prilagodila nacionalno strategijo. 

2. program 
1. pregled 
 

Pogoj ob roku ni bil upoštevan (3. pregled 
1. programa) in tudi ne pri 4. pregledu. 
Ocena pri 5. pregledu: „se še ne uporablja”. 
 
Ocena v 2. programu: „v izpolnjevanju”, 
„upoštevan” pri 1. pregledu 2. programa z 2-letno 
zamudo. 

Vlada odpravi zahtevo, da je za 
pridobitev potrdila o poreklu 
potrebna registracija v registru 
izvoznikov pri gospodarski 
zbornici. 

2. program 
1. pregled 

Ob roku označen kot „v izpolnjevanju” (5. pregled 
1. programa). Pri 1. pregledu 2. programa ocenjen 
kot „izpolnjen” z 1-letno zamudo. 

Vlada predloži načrt za 
„podjetjem prijazno Grčijo”, v 
katerem obravnava 30 preostalih 
omejitev za poslovne dejavnosti, 
naložbe in inovacije. V načrtu so 
opredeljene ovire za inovacije in 
podjetništvo – od vzpostavitve 
podjetja do njegove likvidacije– 
in predstavljeni ustrezni popravni 
ukrepi. 

2. program 
1. pregled 
 

Ob roku „delno upoštevan” (5. pregled 
1. programa). Pri 1. pregledu 2. programa ocenjen 
kot „izpolnjen” z 1-letno zamudo. 

Liberalizacija reguliranih poklicev in izvajanje direktive o storitvah 

Izvede se revizija za oceno, v 
kolikšnem obsegu so prispevki 
pravnikov in inženirjev h kritju 
operativnih stroškov njihovih 
strokovnih združenj razumni, 
sorazmerni in upravičeni. 

2. program 
1. pregled 

Ob roku „delno upoštevan” (5. pregled 
1. programa). Pri 1. pregledu 2. programa ocenjen 
kot „izpolnjen” z 1-letno zamudo. 

Poleg tega vlada sprejme 
zakonodajo o: 
– povečanju preglednosti 
delovanja strokovnih organov z 
objavami na spletni strani 
posameznega strokovnega 
združenja […]; 
– pravilih v zvezi z 
nezdružljivostjo in možnimi 
položaji navzkrižja interesov pri 

2. program 
2. pregled 
 

Ob roku zakonodaja „delno upoštevana” (1. pregled 
2. programa). Pri 2. pregledu 2. programa ocenjen 
kot „izpolnjen” z 9-mesečno zamudo.  
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članih upravnih odborov. 

Vlada sprejme zakonodajo za 
odpiranje reguliranih poklicev, 
vključno s pravnim poklicem, za 
odpravo […] učinkovita dejanske 
prepovedi oglaševanja. 

2. program 
3. pregled 

Pri 3. pregledu 2. programa je bil pogoj ocenjen kot 
„izpolnjen” z 2-letno zamudo. 

Vlada zagotovi uspešno izvajanje 
pravil EU o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in spoštovanje odločb 
Sodišča […]. 

2. program 
2. pregled 

Ob roku je bil pogoj „delno upoštevan” (3. pregled 
1. programa). Pri 2. pregledu 2. programa ocenjen 
kot izpolnjen z 29-mesečno zamudo. 

Vlada v skladu z direktivo o 
storitvah konča pregled 
(presejanje) veljavne sektorske 
zakonodaje in pripravi seznam 
omejitev, ki bodo na podlagi tega 
odpravljene ali spremenjene. 

1. program 
3. pregled 

Označen kot upoštevan ob roku (3. pregled 
1. programa), vendar je v poročilu navedeno, da 
nekatera področja politike niso zajeta. Predvidena 
zamuda je več kot 6 mesecev. 

Vlada zagotovi, da enotna 
kontaktna točka razlikuje med 
postopki, ki se uporabljajo za 
ponudnike storitev s sedežem v 
Grčiji, in postopki, ki se 
uporabljajo za čezmejne 
ponudnike storitev (zlasti za 
regulirane poklice). 

2. program 
1. pregled 

Ob roku označen kot „v izpolnjevanju” (3. pregled 
1. programa). Pri 1. pregledu 2. programa ocenjen 
kot izpolnjen z 2-letno zamudo. 

Vlada zagotovi tudi delovanje 
elektronske enotne kontaktne 
točke z uporabniku prijaznim 
internetnim portalom, ki 
omogoča, da se splošni postopki 
opravijo po elektronski poti, 
vključno z obrazci, ki so na voljo 
na spletu, in priznanim 
elektronskim podpisovanjem v 
skladu z Odločbo 2009/767/ES. 

2. program 
3. pregled 

Ob roku so bili pogoji ocenjeni kot neupoštevani 
(2. pregled 1. programa), zato so bili pozneje 
preoblikovani in razdeljeni na več faz. Pri 3. pregledu 
2. programa so bili ocenjeni kot izpolnjeni z 33-
mesečno zamudo. 

Vlada zagotovi ustrezne 
povezave med enotnimi 
kontaktnimi točkami in drugimi 
zadevnimi organi (vključno s 
strokovnimi združenji). 

1. program 
3. pregled 

Ob roku označen kot „v izpolnjevanju” (3. pregled 
1. programa). Pri 4. pregledu 2. programa ocenjen 
kot izpolnjen od 5. septembra 2013 (2 leti in 
9 mesecev zamude). 

Vlada sprejme zakonodajo o 
omejenem številu prednostno 
obravnavanih storitvenih 
sektorjev, ki so bili opredeljeni v 
zadnjem četrtletju leta 2010. Za 
omejeno število prednostno 
obravnavanih storitvenih 
sektorjev pripravi časovni načrt 
za sprejetje sektorske zakonodaje 
do konca zadnjega četrtletja 
leta 2011, ki bo zagotovila 

2. program 
Prvotni 
memorandum o 
soglasju 

Po več spremembah v okviru 3. in 4. pregleda je bil 
pogoj pri 5. pregledu 1. programa ocenjen kot „v 
izpolnjevanju”.  
Izpolnjen je bil marca 2012 z 9-mesečno zamudo. 
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popolno izpolnjevanje zahtev iz 
direktive o storitvah. 

Enotna kontaktna točka v celoti 
deluje in v vseh sektorjih, zajetih 
v direktivi o storitvah, je 
postopke mogoče opraviti po 
elektronski poti. 

2. program 
3. pregled 

Ob roku ni bil upoštevan (5. pregled 1. programa). 
Pri 3. pregledu 2. programa je bil pogoj razdeljen na 
tri dele in spet označen kot neupoštevan. 
Ocenjen kot v celoti izpolnjen z zamudo 2 let in 
3 mesecev.  

Reforme finančnega sektorja  

Pogoj Končna ocena v 
memorandumu o 
soglasju 

Status izpolnjevanja pogoja 

Grška centralna banka bo od 
bank, katerih kapitalska osnova 
ne izpolnjuje regulativnih zahtev, 
zahtevala, naj sprejmejo ustrezne 
ukrepe v obliki kapitalskih injekcij 
ali prestrukturiranja. Če bodo pri 
tem sodelovale druge lokalne 
finančne institucije, bo grška 
centralna banka predložila 
analizo finančnega vpliva in 
pravno mnenje. 

1. program 
5. pregled 

Pogoj označen kot „delno upoštevan” zaradi trajanja 
in zapletenosti postopkov. V okviru 
2. memoranduma o soglasju nadaljnje spremljanje 
pogoja ni bilo izvedeno. 

Grška centralna banka in grški 
sklad za finančno stabilnost 
sprejmeta memorandum o 
soglasju da bi dodatno okrepila 
svoje sodelovanje, vključno z 
izmenjavo ustreznih informacij o 
nadzoru. 

2. program 
Prvotni 
memorandum o 
soglasju 

Ob roku označen kot „delno upoštevan” (5. pregled 
1. programa). V 2. memorandumu o soglasju je bil 
pogoj ocenjen kot izpolnjen z 9-mesečno zamudo. 

Grška centralna banka se zaveže, 
da bo pripravila načrt izvajanja, 
pri čemer bo opredelila nadaljnje 
korake za izboljšanje izterjav in 
določitev ciljnih vrednosti, da bi 
zagotovila uspešno uporabo 
izboljšanih orodij. 

2. program  
4. pregled 

Pogoj označen kot „neupoštevan, v pripravi”. Zaradi 
končanega 2. programa nadaljnje ocenjevanje ni bilo 
izvedeno. Pogoj si je bilo mogoče različno razlagati.  

Vlada se zaveže, da bo sprejela 
opredelitve za izraze, 
kot sta „sprejemljivi življenjski 
stroški” in „kooperativni 
posojilojemalci”, kot smernice za 

2. program  
4. pregled 

Pogoj označen kot „neupoštevan, v pripravi”. Zaradi 
končanega 2. programa nadaljnje ocenjevanje ni bilo 
izvedeno. 
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sodstvo in banke, da bi se 
zaščitila ranljiva gospodinjstva. 
Vlada še naprej pozorno spremlja 
reševanje problematičnih dolgov 
gospodinjstev, MSP in podjetij. 

2. program  
4. pregled 

Pogoj označen kot „neupoštevan”. Zaradi končanega 
2. programa nadaljnje ocenjevanje ni bilo izvedeno. 

Vlada se zaveže, da nadgradila 
pomembne dosežke na področju 
reforme postopkov zaradi 
insolventnosti, pri čemer bo 
sprejela naslednje korake: (i) 
vzpostavila bo delovno skupino, 
ki bo opredelila načine za 
izboljšanje uspešnosti postopkov 
reševanja dolgov za 
gospodinjstva, MSP in podjetja; 
(ii) v ta namen bo vlada ob 
posvetovanju z osebjem 
Evropske komisije/ECB/MDS 
opredelila ključna ozka grla in (iii) 
na podlagi tehnične pomoči se bo 
zavezala, da bo predlagala 
konkretne korake za izboljšave na 
tem področju. 

2. program  
4. pregled 

V zvezi s točkama (ii) in (iii): Pogoj označen kot 
„neupoštevan, v pripravi”. Zaradi končanega 
2. programa nadaljnje ocenjevanje ni bilo izvedeno. 

Grška centralna banka bo ob 
posvetovanju z bankami in 
osebjem Evropske komisije, ECB 
in MDS objavila časovno 
opredeljen okvir, v katerem bodo 
morale banke pospešiti 
poravnavo zaostalih plačil 
posojilojemalcev na podlagi 
standardiziranih protokolov, pri 
čemer bo upoštevala pregled 
problematičnih posojilnih poslov 
bank. Ti (memorandum o 
gospodarski in finančni politiki) 
vključujejo postopke 
ocenjevanja, pravila o delovanju, 
opredeljene časovne okvire in 
strategije prekinitve. 

2. program  
4. pregled 

Pogoj označen kot „neupoštevan, v pripravi”. Zaradi 
končanega 2. programa nadaljnje ocenjevanje ni bilo 
izvedeno. 

Javna uprava 

Pogoj Končna ocena v 
memorandumu o 
soglasju 

Status izpolnjevanja pogoja 

Vlada predloži letni načrt za 
boljše pravno urejanje (kot 
določa člen 15 zakona 
št. 4048/2012) z merljivimi cilji, 
da bi se poenostavila zakonodaja 
(tudi s kodifikacijo) in odpravili 

2. program  
4. pregled 

Pogoj ni bil upoštevan, ugotovljena je bila zamuda. 
Zaradi končanega 2. programa nadaljnje ocenjevanje 
ni bilo izvedeno.  
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odvečni predpisi 
(december 2013). 
Organi bodo dokončali vkjučitev 
vsaj dodatnih 12 500 navadnih 
uslužbencev v program […],s 
katerim bodo njihove plače 
znižane na 75 % sedanjih. 

2. program 
4. pregled 

Pogoj ni bil upoštevan, v pripravi. Zaradi končanega 
2. programa nadaljnje ocenjevanje ni bilo izvedeno. 

Organi bodo določili minimalne 
četrtletne ciljne vrednosti za 
shemo mobilnosti za leto 2014. 

2. program 
4. pregled 

Pogoj ni bil upoštevan, v pripravi. Zaradi končanega 
2. programa nadaljnje ocenjevanje ni bilo izvedeno. 

Dodatnih 2 000 odhodov 
navadnih uslužbencev. 

2. program 
4. pregled 

V pripravi. Zaradi končanega 2. programa nadaljnje 
ocenjevanje ni bilo izvedeno. 

Organi bodo dokončali načrte 
zaposlovanja za vse javne 
subjekte, ki jih bo svet vlade za 
reformo sprejemal postopno, 
najpozneje pa do 
decembra 2013. 

2. program 
4. pregled  

Ni bil upoštevan, v pripravi, nov rok marca 2014. 
Zaradi končanega 2. programa nadaljnje ocenjevanje 
ni bilo izvedeno. 

Organi bodo končali ocenjevanje 
posameznih uslužbencev za 
namene sheme mobilnosti. 

2. program 
4. pregled  

12-mesečna zamuda. Zaradi končanega 2. programa 
nadaljnje ocenjevanje ni bilo izvedeno. 

Organi bodo v zakonodaji 
upoštevali strategijo človeških 
virov. Namen tega pravnega akta 
bo zagotoviti institucionalno 
kontinuiteto in višje ravni 
učinkovitosti javne uprave ter 
podlago za vrednotenje in razvoj 
kompetenc višjega vodstva in 
osebja na splošno. 

2. program 
4. pregled  

Pogoj ni bil upoštevan. Sedemmesečna zamuda 
(april 2014). Zaradi končanega 2. programa nadaljnje 
ocenjevanje ni bilo izvedeno. 

Organi sprejmejo ukrepe za 
konsolidacijo pripravljalnih del, ki 
potekajo, v celovito in potrjeno 
nacionalno strategijo e-uprave, 
[…] ki jo sprejme svet vlade za 
reformo. 

2. program 
4. pregled  

Svet vlade za reformo je strategijo e-vlade dokončal 
in sprejel 27. marca 2014, tj. s 6-mesečno zamudo 
glede na prvotni rok. 

Razvoj akcijskega načrta za oceno 
vseh javnih subjektov, vključno z 
vsemi zunajproračunskimi skladi 
in podjetji v državni lasti iz 
poglavja A (december 2012). 
Akcijski načrt […] dokončan do 
decembra 2013. 

2. program 
2. pregled 

Pogoj ni bil upoštevan, ugotovljena je bila zamuda. 
Nadaljnje spremljanje ni bilo izvedeno. 

Priloga temelji na vzorcu pogojev, ki je bil revidiran. 
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JAVNA UPRAVA 

Priloga VIII  

Del A: Dejavniki uspeha za krepitev upravnih zmogljivosti  

 
Dejavnik uspeha  Ocena ERS  Opis 
Proces kulturnih in 
organizacijskih 
sprememb 

Ni bil 
obravnavan. 

Po enoletni zamudi leta 2013 je bil načrt komuniciranja za reformo 
javne uprave vključen med pogoje memoranduma o soglasju in 
izveden leta 2014.  

Udeležba deležnikov 
in civilne družbe 

Ni bil 
obravnavan. 

V nasprotju z drugimi področji programa za ekonomsko prilagoditev 
(tj. reforme trga dela) ni bila organizirana nobena izmenjava mnenj z 
deležniki (lokalna znanstvena združenja, grška akademija za javno 
upravo in poslovna združenja).  

Jasen metodološki in 
tehnični pristop 

Ni bil 
obravnavan. 

Program ni vključeval strateškega načrta za določitev pogojev o 
reformi javne uprave. Grška vlada je bila leta 2013 pozvana, naj 
pripravi strategijo in akcijski načrt. Predložila ju je leta 2014. Akcijski 
načrt ni bil izveden zaradi menjave vlade. Nov akcijski načrt o reformi 
javne uprave je bil vključen med pogoje memoranduma o soglasju 
leta 2015. 

Politična zaveza Obravnavan. Med pogoje iz memoranduma o soglasju je bil vključen politični 
usmerjevalni odbor na visoki ravni za reformo javne uprave. 

Jasna določitev 
odgovornosti 

Obravnavan. Ministrstvo za upravno reformo in e-upravo je bilo odgovorno za 
proces reforme, pri čemer je bila za pomoč pri usmerjanju reforme 
ponujena tehnična pomoč. 

Izmenjava dobre 
prakse na ravni EU 

Ni bil 
obravnavan. 

S pogoji iz memoranduma o soglasju se ni zagotovilo, da so pri ukrepih 
v okviru reforme javne uprave upoštevane dobre prakse. 

Tehnike spremljanja in 
vrednotenja 

Ni bil 
obravnavan. 

Komisija je spremljala doseganje kvantitativnih ciljnih vrednosti 
programa za ekonomsko prilagoditev, ni pa mogla spremljati napredka 
dejanskih rezultatov strukturnih reform ali ovrednotiti teh rezultatov s 
kvalitativnega vidika. Kar zadeva reorganizacijo centralne javne 
uprave, zaradi pomanjkanja ustreznih ključnih kazalnikov smotrnosti 
delovanja Komisij ni mogla enostavno preveriti, ali so bili doseženi cilji 
na področju učinkovitosti, kot so racionalizirani upravni postopki in 
odprava prekrivanj.  

Kontinuiteta in 
stabilnost reform 

Ni bil 
obravnavan. 

Ukrepi strukturnega pogojevanja niso bili izvedeni v okviru projektov 
operativnega programa za upravno reformo, ampak so bili močno 
odvisni od politične volje. Na podlagi tega je nastalo tveganje v zvezi z 
neprekinjenim poslovanjem, ki se je tudi uresničilo. Zaradi politične 
nestabilnosti in pogostih reorganizacij je v obdobju sedmih let 
reorganizacijo javne uprave vodilo 10 različnih ministrov, kar je 
povzročilo pogosta prekinjanja in ponovna izvajanja reform.  

Merila temeljijo na dokumentu: Evropska komisija, Promoting Good Governance (Spodbujanje dobrega upravljanja), 2014, 
str. 6. 
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Del B: Ključna priporočila OECD, ključne reforme; koraki za takojšnje ukrepanje in nadaljnje 

spremljanje v okviru programa 

Ključna priporočila Ključne reforme  Koraki za takojšnje ukrepanje  
1. Opredeljena ni bila nobena jasna 
splošna strateška vizija, ki bi 
zagotovila cilj in usmeritev za 
dolgoročno prihodnost grške 
družbe in gospodarstva ali za 
kratko-, srednje- in dolgoročne 
ukrepe, ki bi jih bilo treba izvesti. 

 i. priprava časovnega načrta, 
določitev mejnikov in 
vzpostavitev sistema 
spremljanja za sledenje 
napredku; (Ni vključeno med 
pogoje iz memoranduma o 
soglasju.) 

ii. opredelitev ključnih akterjev v 
upravi (centralni in lokalni) za 
učinkovito reformo; (Ni 
vključeno med pogoje iz 
memoranduma o soglasju.) 

iii. Oblikovanje in izvajanje 
strategije za redno 
komuniciranje o napredku pri 
reformah na interni ravni in s 
splošno javnostjo. Proučiti je 
treba, kako to povezati s 
fiskalnimi izjavami. (Vključeno 
med pogoje iz memoranduma 
o soglasju leta 2013.) 

2. Razširjen problem korupcije je 
mogoče povezati s politično kulturo 
in kulturo javne upravne in njunimi 
nepreglednimi, prepletenimi 
sistemi. 

i. Vzpostavitev strategije 
človeških virov, ki na vseh 
ravneh temelji na nepolitičnih 
imenovanjih in meritokratskih 
merilih, pri čemer se zanaša na 
bolj neodvisne in stabilizirane 
strukture ter nadgrajuje in 
precizira reforme, ki so se 
začele izvajati na tem 
področju. (Vključeno med 
pogoje programa leta 2013 in 
znova leta 2015.) 

iv. Vzpostavitev strategije za 
poenostavitev zapletenega 
pravnega in upravnega okvira 
ter za izboljšanje njegove 
preglednosti. (Ni vključeno.) 

 

3. Grška vlada ni enotna in se zelo 
slabo usklajuje, zaradi česar so 
ogrožene reforme, za katere je 
potrebno skupno ukrepanje 
(tj. večina reform). 

 Oblikovanje načrta za informacijske 
in komunikacijske tehnologije, da bi 
se zagotovila interoperabilnost 
med sistemi ministrstev ter 
spodbudila zbiranje in izmenjava 
podatkov, pri čemer se najprej 
vključijo temeljna ministrstva in 
stavbe (do racionalizacije uporabe 
slednjih). (Vključeno med pogoje iz 
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Ključna priporočila Ključne reforme  Koraki za takojšnje ukrepanje  
memoranduma o soglasju 
leta 2013. Strategija IKT je bila 
predložena aprila 2014.) 

4. Izvajanje politik in reform je 
velika in izčrpavajoča slabost, ki 
nastane zaradi kombinacije slabega 
osrednjega nadzora in kulture, ki 
sprejemanju zakonodaje daje 
prednost pred rezultati. 

i. Oblikovanje strategije za 
reševanje problemov, ki 
ovirajo izvajanje reform. (Ni 
vključeno.) 

ii. Spremljanje izvajanja reform 
na podlagi sistema za 
merjenje, s katerim se 
opredelijo politične prioritete 
in pričakovani rezultati, pri 
čemer se določijo 
kazalniki/pragovi/najboljša 
mednarodna praksa, če je to 
mogoče. (Ni vključeno.) 

ii. Okrepitev struktur, ki 
centralno upravo povezujejo s 
preostalim javnim sektorjem. 
(Ni vključeno.) 

iv. Opredelitev voditeljev v 
preostalem javnem sektorju in 
spodbujanje, da bodo izvajali 
ključne pobude na relevantnih 
področjih. (Ni vključeno.) 

Zahtevati je treba, da morajo vsi 
novi zakoni ali politike vključevati 
načrt izvajanja na podlagi mejnikov 
in kvantitativnih kazalnikov 
rezultatov, ki temeljijo na dejstvih, 
ter imeti jasno opredeljene akterje, 
ki morajo sodelovati v postopku 
izvajanja. (Ni vključeno.) 

6. Pri upravljanju človeških virov se 
je treba nujno osredotočiti tudi na 
okrepitev javne službe in 
spodbujanje mobilnosti. 

 Vzpostavitev potrebnih povezav 
med reformami človeških virov in 
proračunskimi reformami. 
Načrtovanje proračunov za 
programe, ki mora temeljiti na 
zastavljenih ciljih na relevantnem 
področju, je treba jasno povezati z 
upravljanjem uspešnosti, ki temelji 
na ciljih. Slednje pa bi moralo biti 
jasno povezano z ocenami 
uspešnosti posameznikov. 
(Načrtovanje proračuna na podlagi 
uspešnosti se ni uporabljalo.) 

7. Na področju zbiranja in 
upravljanja podatkov so bile 
ugotovljene pomembne 
pomanjkljivosti, ki ovirajo uspešne 
reforme, ki bi temeljile na dokazih. 

Oblikovanje strategije za 
obravnavanje zbiranja in 
upravljanja podatkov, pri čemer se 
vključijo ustrezne institucije, 
financiranje in usposabljanje na 
vseh ravneh uprave. Izvajanje 
sistema za upravljanje znanja na 
ravni celotne države. (Ni vključeno.) 

Opredelitev ključnih podatkov, ki 
jih bodo ministrstva zbirala prek 
strateških centralnih oddelkov 
ministrstev, predlaganih v okviru 
točke 3 zgoraj. (Ni vključeno.) 

8. Grško upravo ovira zapleten 
pravni okvir, ki ne spodbuja dajanja 
pobud, se bolj kot na relevantna 
področja politik osredotoča na 

Obravnavanje temeljnih vprašanj, 
ki zagotavljajo stalen razvoj, ter 
izvajanje zakonov in postopkov za 
poenostavitev pravni struktur in 
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Ključna priporočila Ključne reforme  Koraki za takojšnje ukrepanje  
postopke in ovira napredek reform. postopkov. Opredelitev in analiza 

tistih delov pravnega okvira, ki jih je 
treba reformirati, da bi se 
osredotočenost uprave z uradnega 
izpolnjevanja podrobnih zahtev 
preusmerila na doseganje 
strateških ciljev in uresničevanje 
politik. (Ni vključeno.) 

Vir: Grčija: pregled centralne uprave (Greece: Review of the Central Administration), OECD, 2011.  
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REFORME FINANČNEGA SEKTORJA 

Priloga IX 

 
DEL A: Strategije iz programov in ključni pogoji za finančni sektor  
 
1. program za prilagoditev 
Ozadje in utemeljitev: Pri prvem programu so bile obravnavane zlasti javne finance in ne finančni sektor, kot se 
je pozneje zgodilo v drugih državah evrskega območja, za katere so se uporabljali programi. Pristop, opredeljen 
v programu, je temeljil na ohranjanju zaupanja in preprečevanju učinkov prelivanja iz državnega dolga. Tako je 
prvi program najprej zajemal le tri pogoje za finančni sektor, ki so v veliki meri izhajali iz ugotovitev MDS v 
okviru posvetovanja v skladu s členom IV iz leta 2009.  
Ključni pogoji: Glavni pogoj za finančni sektor je bila ustanovitev grškega sklada za finančno stabilnost z 
namenom prispevanja k finančni stabilnosti grškega bančnega sistema, saj so se banke obravnavale kot 
dovzetne za upad gospodarske rasti in za negativni povratni učinek državnega dolga. Sklad je bil ustanovljen 
julija 2010, pri čemer je imel za kapitalske intervencije na voljo 10 milijard EUR. Vendar je bilo med programom 
v sklad dejansko vložene le 1,5 milijarde EUR, od katere je bilo na koncu porabljene 0,2 milijarde EUR. Drugi 
pogoji iz programa so bili okrepitev nadzornih praks grške centralne banke in zaveza, da se bo preverila 
zakonodaje na področju insolventnosti.  
2. program za prilagoditev 
Ozadje in utemeljitev: Zaradi prestrukturiranja grškega državnega dolga v okviru udeležbe zasebnega sektorja, 
izgub vseh grških bank (skupaj 37,7 milijarde EUR) in učinka recesije na kakovost sredstev sta bila v okviru 
drugega programa dokapitalizacija in reševanje ključna pogoja za finančni sektor in sta ostala pomembna ves 
čas izvajanja programa.  
Ključni pogoji: Petdeset milijard EUR je bilo namenjenih kritju stroškov dokapitalizacije bank, da bi se 
nadomestile pričakovane izgube v zvezi z udeležbo zasebnega sektorja, obravnavale obstoječe in prihodnje 
kreditne izgube ter rešile banke, ki se niso več štele za tržno donosne. Program je predvideval izboljšanje 
nadzora in pravne ureditve ter vzpostavitev trdnejšega okvira za upravljanje bank, ki so bile dokapitalizirane z 
javnimi sredstvi. Tekom drugega programa sta bili okrepitev okvirov za prestrukturiranje zasebnega dolga in 
zmogljivost bank za upravljanje slabih posojil opredeljeni kot glavni prioriteti. 
3. program za prilagoditev 
Ozadje in utemeljitev: Zaradi politične krize, ki je sledila decembra 2014, se je grški bančni sistem znova znašel 
pod hudim pritiskom. Močno se je povečala obremenitev likvidnosti zaradi stalnih precejšnjih odlivov depozitov 
in prekinjenega dostopa do grosističnih virov financiranja. Ker končni pregled drugega programa ni bil 
dokončan, je bila ECB prisiljena ohraniti zgornjo mejo izredne likvidnostne pomoči za grške banke na ravni, 
določeni 26. junija 2015, zaradi česar so grški organi zaprli banke, pozneje pa uvedli še kapitalske kontrole.  
Ključni pogoji: S programom se je podpirala ponovna vzpostavitev stabilnosti finančnega sistema, pri čemer je 
bil cilj ustaliti likvidnost, dokapitalizirati sistemske banke, okrepiti upravljanje grškega sklada za finančno 
stabilnost in bank ter obravnavati problem stalno velikega obsega slabih posojil. V ta namen je bil rezerviran 
blažilec v znesku do 25 milijard EUR za obravnavanje morebitnih potreb grških bank po dokapitalizaciji in 
reševanju, ki ju je bilo treba zaključiti pred koncem leta 2015 zaradi veljavnosti direktive o sanaciji in reševanju 
bank (BRRD), s čimer se je povečalo zaupanj vlagateljev v sistem.  
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DEL B: Dokapitalizacije bank v okviru programov 
 
Dokapitalizac
ija bank 
leta 2013 
 

Marca 2012 je izvajanje programa udeležbe zasebnega sektorja, enega največjih mednarodnih 
dogovorov za prestrukturiranje dolga, ki je vplival na grške državne obveznice v vrednosti 
približno 206 milijard EUR, povzročilo izgube vseh grških bank v vrednosti 37,7 milijard EUR in 
izničilo njihovo celotno kapitalsko osnovo. Zato je bilo treba štiri največje banke dokapitalizirati 
z 28,6 milijarde EUR (glej tabelo 1
 

).  

Tabela 1: Ključni podatki o vseh dokapitalizacijah bank v okviru programov  

 

*** Navedeni podatki se nanašajo na začetne naložbe HFSF in ne upoštevajo kasnejših znižanj. 

Vir: grški sklad za finančno stabilnost. 
 
Da bi se znižali visoki stroški spodbud za zasebni sektor in preprečila morebitna popolna 
nacionalizacija grških bank, so partnerji predlagali okvir dokapitalizacije, katerega cilj bi bil (a) 
ublažiti odvračilne dejavnike, ki jih ustvarjajo prevladujoče tržne razmere in prihodnje 
negotovosti, ter (b) čim bolj zmanjšati izgube davkoplačevalcev, tako da bi se zasebnemu 
sektorju zagotovil le pozitiven finančni vzvod, ki bi HFSF hkrati omogočil izstop brez dodatnih 
izgub. Ta ukrep se je štel za ključni del obstoječe strategije za reorganizacijo bančnega sistema 
in ohranitev poslovne neodvisnosti bank. 
 
Sklenjen je bil dogovor, da bo minimalni prag za prispevek zasebnega sektorja znašal 10 % 
kapitalskih potreb posamezne banke. Poleg tega je bilo dogovorjeno, da bo HFSF, če bo zasebni 
sektor prispeval vsaj 10 % kapitalskih potreb, kril preostalih 90 %, vendar bo v zameno prejel le 
delnice razreda B (tj. brez glasovalnih pravic, razen nekaterih ključnih pravic do veta), s čimer se 
bo ohranilo zasebno upravljanje banke. Če zasebni sektor ne bi bil pripravljen kriti vsaj 10 % 
kapitalskih potreb, bi HFSF v celoti dokapitaliziral banko in pridobil polne glasovalne pravice, s 
čimer bi prišlo do razvodenitve deležev obstoječih delničarjev in nacionalizacije bankef. 
 
Zaradi insolventnosti bank so bili ponujeni tudi brezplačni nakupni boni kot spodbuda zasebnim 

Banka A Banka B Banka C Banka D

4,571 8,429 9,756 5,839

● Naložba HFSF 4,021 6,985 8,677 6,700

● Naložba zasebnega sektorja 0,550 1,444 1,079 0,000

Skupaj 4,571 8,429 9,756 6,700

N. r. N. r. N. r. N. r.

83,7% 81,1% 84,4% 98,6%

● Osnovni scenarij 0,262 0,425 2,183 2,945

 ● Neugodni scenarij 0,560 0,757 2,502 4,980

● Naložba HFSF 0,000 0,000 0,000 0,000

● Naložba zasebnega sektorja 1,200 1,750 2,500 2,864

Skupaj 1,200 1,750 2,500 2,864

81,7% 80,9% 84,4% 95,2%

69,9% 67,3% 57,2% 35,4%

2,743 4,933 4,602 2,122

● Naložba HFSF 0,000 2,720 2,706 0,000

● Naložba zasebnega sektorja 1,552 1,340 0,757 1,621

Postopek upravljanja obveznosti/delitev bremena 1,011 0,602 1,019 0,418

● Kapitalski ukrepi EMN 0,180 0,271 0,120 0,083

Skupaj 2,743 4,933 4,602 2,122

66,24% 66,93% 57,24% 35,41%

11,01% 26,42% 26,12% 2,38%

11,01% 26,42% 40,39% 2,38%

** Vključno z 0,9 milijarde EUR za premostitveno banko.

Kapitalski delež HFSF po dokapitalizaciji

2015 (3. dokap.) – kapitalske potrebe

Kapitalski delež HFSF pred dokapitalizacijo

Kapitalski delež HFSF po dokapitalizaciji

Kapitalski delež HFSF po dokapitalizaciji (vključno s prednostnimi delnicami)

* Možne so napake zaradi zaokroževanja.

Kapitalski delež HFSF pred dokapitalizacijo

Zneski so v milijardah EUR, razen če je drugače navedeno.

2013 (1. dokap.) – kapitalske potrebe

2014 (2. dokap.) – kapitalske potrebe

Kapitalski delež HFSF po dokapitalizaciji

Kapitalski delež HFSF pred dokapitalizacijo
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vlagateljem, da bi prispevali k dokapitalizaciji. Nakupni boni so se obravnavali kot kompleksnii, 
hkrati pa so zagotavljali pomembne spodbude za zasebni sektor (od junija 2013 je bila tržna 
vrednost brezplačnih nakupnih bonov, ki so bili ponujeni zasebnim vlagateljem, ocenjena na 
1,7 milijarde EUR). 
 
Štiri največje grške banke so maja in junija 2013 izvedle povečanje svojega delniškega kapitala. 
Tri od štirih bank so od zasebnega sektorja pridobile sredstva za več kot minimalnih 10 % 
zahtevanih kapitalskih potreb, tj. skoraj 3,1 milijarde EUR. HFSF je tako tem bankam nazadnje 
prispeval preostali znesek v višini 25,5 milijarde EUR (brez 0,9 milijarde EUR za premostitveno 
banko), zasebnim vlagateljem pa za njihove delnice zagotovil nakupne bone v skladu z 
dogovorjenim okvirom dokapitalizacije. Banke so sklenile zbrati več kapitala z navadnimi 
delnicami, s čimer so se odrekle možnosti izdajanja dragih in potencialno popravljalnih pogojno 
zamenljivih obveznic (obveznic CoCo).  
 
Četrta banka se je – po neuspešni združitvi z drugo banko in glede na povečane odlive depozitov 
zaradi špekulativnih učinkov prelivanja, ki so takrat izhajali iz ciprske odločitve o reševanju s 
sredstvi upnikov – odločila za takojšnjo in popolno dokapitalizacijo s sredstvi HFSF, raje kot da bi 
poskusila vsaj 10 % kapitalskih potreb pokriti s sredstvi zasebnega sektorja. Glede na preostali 
čas do konca aprila (rok drugega programa) in določitev zelo visoke vrednosti delnic, ki bodo 
izdane, bi bil interes zasebnih vlagateljev omejen. Tako je HFSF maja 2013 v banko vložil 
5,8 milijarde EUR in postal glavni delničar (98,6 %) s polnimi glasovalnimi pravicami, pri 
preostalih treh sistemskih bankah pa je pridobil delnice z omejenimi glasovalnimi pravicami.  

Dokapitalizac
ija bank 
leta 2014 

Dolgotrajna recesija je negativno vplivala na likvidnost, bilance stanja in finančne rezultate 
grških bank. Po novi oceni kapitalskih potreb, ki jo je grška centralna banka izvedla v skladu s 
pogojem iz drugega programa, je bila druga dokapitalizacija štirih največjih grških bank 
dokončana do junija 2014. Pri tem je 8,3 milijarde EUR v celoti prispeval zasebni sektor 
(glej tabelo 1

 

). Po drugi dokapitalizaciji je dvema bankama uspelo zbrali sredstva tudi z izdajo 
obveznic.  

V primeru ene banke je bilo povečanje delniškega kapitala za 2,9 milijarde EUR v okviru 
osnovnega scenarija izvedeno v skladu z revidiranim zakonom št. 3864/2010, v skladu s katerim 
je lahko HFSF sodeloval le kot varovalni mehanizem. Povečanje delniškega kapitala je 
vključevalo predhodno zavezo temeljnega vlagatelja o specifičnem obsegu in ceni. HFSF je sredi 
aprila 2014 prejel eno zavezujočo ponudbo konzorcija vlagateljev, in sicer 0,30 EUR za delnico, 
pri čemer je skupni znesek znašal 1,3 milijarde EUR. Preostali znesek se je pokril med 
sestavljanjem seznama dobro poučenih vlagateljev. Končna ponujena cena je bila 0,31 EUR na 
delnico (kar je pomenilo 24-odstotno znižanje glede na zadnji zaključni tečaj; glej opombo 54), 
pri čemer je temeljni vlagatelj zvišal svojo ponudbo, da bi jo izenačil s to ceno. Povečanje 
delniškega kapitala je bilo izvedeno do konca aprila, pri čemer so znesek v celoti zagotovili 
institucionalni in zasebni vlagatelji na podlagi prodaje zaprtemu krogu vlagateljev in javne 
ponudbe. Imetništvo delnic HFSF se je tako zmanjšalo s 95,2 % na 35,4 %. 

Dokapitalizac
ija bank 
leta 2015 

Leta 2015 je bila zaradi dolgotrajnih pogajanj med grškimi organi in institucijami ter precejšnjih 
odlivov depozitov in vse večjega števila slabih posojil ob upoštevanju slabšanja gospodarskega 
okolja in uvedbe kapitalskih kontrol potrebna tretja dokapitalizacija bank. Pri oceni kapitalskih 
potreb, ki jo je izvedla ECB, je bilo ugotovljeno, da štirim največjim grškim bankam v okviru 
neugodnega scenarija primanjkuje 14,4 milijarde EUR (glej tabelo 1

 

). Nato so banke predložile 
ECB svoje kapitalske načrte, v katerih so podrobno navedle, kako nameravajo obravnavati svoje 
kapitalske primanjkljaje.  

Ob upoštevanju konteksta direktive o sanaciji in reševanju bank (BRRD), okvira državne pomoči 
in navodil Euroskupine z dne 14. avgusta 2015 so bile prioritete ključnih ciljev dokapitalizacije 
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leta 2015 obravnavati vse kapitalske primanjkljaje, preprečiti reševanje z zasebnimi sredstvi 
vlagateljev depozitov z dokončanjem dokapitalizacije leta 2015, preprečiti nacionalizacijo grških 
bank, čim bolj zmanjšati državno pomoč z zagotavljanjem čim večjih zasebnih naložb in 
preprečiti pretirano razvodenitev deležev HFSF.  
 
Bankama, ki sta imeli najmanjše kapitalske potrebe, je uspelo celotni znesek neugodnega 
scenarija pokriti s sredstvi zasebnih vlagateljev (3,2 milijarde EUR) ter s prostovoljno pretvorbo 
vseh oseb, ki so imetniki podrejenih ali nadrejenihobveznic, – v imetnike lastniškega kapitala. 
Drugi dve banki, ki sta imeli večje kapitalske potrebe, sta zbrali le znesek kapitala, določen v 
okviru pregleda kakovosti sredstev in osnovnega scenarija, s sredstvi zasebnih vlagateljev 
(2,1 milijarde EUR) ter pretvorbo vseh oseb, ki so imetniki podrejenih ali nadrejenih obveznic, – 
v imetnike lastniškega kapitala. Navesti je treba, da sta v vse štiri banke sredstva vložili tudi 
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Mednarodna finančna korporacija Svetovne 
banke. Preostali znesek v višini 5,4 milijarde EUR je bil zagotovljen iz sredstev HFSF za program 
(tj. 1,3 milijarde EUR v obliki novih delnic in 4,1 milijarde EUR kot obveznice CoCo).  
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FINANČNA STABILNOST 

Priloga X 

Kazalniki tveganja EBA za grški bančni sistem in bančni sistem EU 

Tehtana povprečja 2013 2014 2015 2016 

 Grčija Grčija EU 

Razvrstitev 
grških 
bank v 
EU-28 

Solventnost             
Količnik celotnega kapitala 12,7 % 14,1 % 16,4 % 17,1 % 18,5 % 22 
Količnik temeljnega kapitala 12,4 % 13,9 % 16,3 % 17,0 % 15,5 % 14 
Količnik navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala … 13,9 % 16,3 % 17,0 % 14,2 % 12 
Količnik navadnega lastniškega 
temeljnega kapitala (polna 
višina) … 5,6 % 15,0 % 15,9 % 13,6 % 13 
Kreditno tveganje in kakovost 
sredstev             
Količnik slabih posojil in 
predujmov (količnik slabih 
posojil) … 39,7 % 46,2 % 45,9 % 5,1 % 28 
Količnik pokritosti slabih posojil 
in predujmov … 43,8 % 48,5 % 48,2 % 44,6 % 12 
Količnik restrukturiranja za 
posojila … 14,2 % 19,8 % 23,2 % 3,2 % 27 
Količnik nedonosnih 
izpostavljenosti … 33,9 % 37,3 % 38,5 % 4,4 % 27 

Dobičkonosnost             
Dobičkonosnost kapitala … (11,1 %) (25,5 %) (7,7 %) 3,3 % 26 
Dobičkonosnost sredstev … (1,0 %) (2,5 %) (0,9 %) 0,2 % 28 
Delež stroškov v bruto dohodku 62,2 % 60,9 % 59,8 % 51,9 % 65,7 % 14 
Delež čisti obrestnih prihodkov v 
skupnih prihodkih iz poslovanja 78,3 % 84,1 % 86,4 % 82,0 % 57,9 % 28 
Delež čistih prihodkov od 
opravnin v skupnih prihodkih iz 
poslovanja 14,8 % 14,5 % 10,9 % 12,4 % 27,2 % 28 
Čisti dobički/izgube iz trgovanja 
v skupnih prihodkih iz 
poslovanja … (4,1 %) 2,1 % (2,9 %) 6,0 % 26 

Obrestna marža … 2,8 % 2,5 % 2,9 % 1,5 % 7 
Struktura bilance stanja in 
likvidnost             
Pokritost danih kreditov s 
primarnimi viri sredstev 100,7 % 109,2 % 129,7 % 120,2 % 118,4 % 21 
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Količnik finančnega vzvoda 
(opredelitev brez prehodnih 
ureditev) … … … 10,0 % 5,2 % 22 
Količnik finančnega vzvoda 
(prehodna opredelitev) … … … 10,7 % 5,5 % 27 
Razmerje med dolžniškim in 
lastniškim kapitalom 1 132,0 % 999,0 % 837,8 % 754,0 % 1 440,7 % 7 

Količnik obremenjenih sredstev … 26,0 % 47,1 % 43,3 % 26,3 % 25 

Količnik likvidnostnega kritja … … … 0 % 141,1 % 28 
Opomba: Količnik slabih posojil EBA temelji na širši opredelitvi nedonosnih izpostavljenosti ter se nanaša na posojila in 

predujme; količnik nedonosnih izpostavljenosti EBA vključuje tudi dolžniške vrednostne papirje (zlasti obveznice).  

Vir: Evropski bančni organ, podatki iz prikaza tveganj (na podlagi vzorca bank EU; 198 v letu 2016)  
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TRAJNOSTNA RAST 

Priloga XI 

 

2009 

RAST BDP (V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

–4,3  –5,5  –9,1  –7,3  –3,2  0,4 –0,2  0 

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, maj 2010) 

–2,0 –4,0 –2,6 1,1 2,1 2,1   

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, marec 2012) 

   –4,7 0,0 2,5   

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, april 2014) 

     –0,1 3,3  

2009 

INFLACIJA – HICP (V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1,3  4,7  3,1  1,0  –0,9 –1,4 –1,1  

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, maj 2010) 

 1,9 –0,4 1,2 0,7 0,9   

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, marec 2012) 

   –0,5 –0,3 0,1   

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, april 2014) 

     –0,8 0,3  

2009 

STOPNJA BREZPOSELNOSTI (V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

9,6  12,70 17,9  24,5  27,5 26,5 24,9  

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, maj 2010) 

 12,0 14,7 15,2 14,8    
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Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, marec 2012) 

   17,9 17,8 16,7   

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, april 2014) 

     24,5 22,5  

2009 

BREZPOSELNOST MLADIH (V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

25,7 33,0 44,7  55,3  58,3 52,4 49,8  

Ciljna vrednost (Evropsko računsko sodišče, na podlagi napovedi iz memoranduma o soglasju, 
maj 2010)1

 

: 

31,2 38,2 39,5 38,5    

2009 

DOLGOTRAJNA BREZPOSELNOST (V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3,9  5,7 8,8  14,5  18,5  19,5 18,2  

Ciljna vrednost (Evropsko računsko sodišče, na podlagi napovedi iz memoranduma o soglasju, 
maj 2010)2

 

: 

5,4 6,6 6,8 6,6    

2009 

STOPNJA ZAPOSLENOSTI (V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

65,6  63,8  59,6  55,0  52,9 53,3  54,9  

Ciljna vrednost (strategija Evropa 2020) 

      70,0  

                                                      

1 Prilagojena napoved zaposlenosti iz memoranduma o soglasju, ob predpostavljanju stabilnega razmerja 
brezposelnosti mladih/splošne brezposelnosti na stopnji iz leta 2010. 

2 Prilagojena napoved zaposlenosti iz memoranduma o soglasju, ob predpostavljanju stabilnega razmerja 
dolgotrajne brezposelnosti/splošne brezposelnosti na stopnji iz leta 2010. 
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2009 

ZAPOSLENOST ŽENSK (V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

52,9  51,8  48,7  45,2  43,3 44,3  46,0  

Ciljna vrednost (Evropsko računsko sodišče), na podlagi strategije Evropa 20203

 

: 

     59,3  

2009 

RAST IZVOZA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

–20,2 10,8 5,8 3,7 0,6 5,2 –8,7  

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, maj 2010) 

 3,4 7,1 6,7 9,3    

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, marec 2012) 

   2,9 5,2 6,9   

Ciljna vrednost (napoved iz memoranduma o soglasju, april 2014) 

    0,4 3,4 5,5 5,0 

2009 

DELEŽI IZVOZA (5-LETNE SPREMEMBE, V %) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

–10,2 –14,0 –15,5 –24,7 –25,2 –18,0 –20,6  

Ciljna vrednost (na podlagi praga iz postopka v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji) 

–6,0 –6,0 –6,0 –6,0 –6,0 –6,0 –6,0  

2009 

NEPOSREDNE TUJE NALOŽBE (DELEŽ BDP (V %) – POVPREČJE PRILIVOV IN ODLIVOV) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0,8 0,2 0,4 0,7 1,2 1,1 0,6  

                                                      

3 Splošni cilj zaposlenosti (70 %) strategije Evropa 2020, prilagojen za razlike med zaposlenostjo moških in 
žensk na povprečni stopnji EU leta 2015 (tj. 0,85, pri čemer je stopnja zaposlenosti žensk in moških znašala 
64,3 oziroma 74,9). 
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Ciljna vrednost (Evropsko računsko sodišče) 

povprečje EU-28 leta 2010 

 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1  
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ODGOVORI KOMISIJE NA POSEBNO POROČILO EVROPSKEGA RAČUNSKEGA 
SODIŠČA 

„POSREDOVANJE KOMISIJE V GRŠKI FINANČNI KRIZI“ 
POVZETEK 
I. Komisija pozdravlja revizijo smotrnosti poslovanja, ki jo je izvedlo Evropsko računsko sodišče in 
med katero je obravnavalo sodelovanje Komisije v programih finančne pomoči Grčiji, ki so bili 
financirani z različnimi mehanizmi, vzpostavljenimi po letu 2010.  

Odprta je za konstruktivno kritiko in dobro utemeljena priporočila glede možnih izboljšav v zvezi z 
zasnovo in izvajanjem programov finančne pomoči.  

Ukrepati namerava na podlagi opredeljenih sprememb, ki se v nekaterih primerih že izvajajo, da bi 
dosegla nadaljnje izboljšave, kot je navedla v svojem odgovoru na priporočila iz revizije. V okviru 
evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) so bile sprejete dolgoročne spremembe, ki so bile že 
izvedene v sedanjem programu pomoči za stabilnost EMS za Grčijo. Komisija je v okviru programa 
za stabilnost EMS za Grčijo še bolj poudarila socialno kohezijo, rast in zaposlovanje. Ob tem je tudi 
prvič izvedla oceno socialnih učinkov (glej tudi odgovor na odstavek IV povzetka v nadaljevanju). 
Opozoriti želi na pomen političnih in gospodarskih sprememb, ki so v letih izvajanja programa 
vplivale na sprejemanje odločitev, zasnovo in izvajanje. 

IV. Osnovni cilj programov finančne pomoči je znova vzpostaviti dostop do trga, po strukturi pa so 
vzpostavljeni v obdobju hude krize; to še posebej velja za Grčijo. Razlikovati je torej treba med 
takojšnjimi in srednjeročnimi cilji programov.  

Pri pogojih politik bi bilo treba upoštevati zmogljivost nacionalnih organov za sprejemanje in 
izvajanje politik, ki so gospodarsko in socialno zelo zahtevne. Politike, sprejete v kontekstu 
programa finančne pomoči, zagotavljajo okvir za dolgoročno trajnostno rast in delovna mesta, celo 
po izteku programa, zato je treba v ta namen sprejeti celovite strategije rasti.  

Poleg tega je nadvse pomembno, da se sistematično upoštevata gospodarski in politični kontekst 
vseh programov finančne pomoči, v okviru katerih so bile sprejete ustrezne odločitve politike. Na 
primer, prvi program je bil vzpostavljen po tem, ko je država nenadoma izgubila dostop do trga. 
Komisija je morala ukrepati v obdobju izredne negotovosti, kakršne še ni bilo, hude likvidnostne 
krize, ki je ogrožala stabilnost celotnega finančnega sistema, in brez ustreznih instrumentov 
finančne pomoči na ravni euroobmočja, ki bi mu bili na voljo.  

Poleg tega je ključno ohraniti kronološko zaporedje dogodkov. Poglavitno je tudi v celoti priznati 
različne okvire in okoliščine vzpostavitve programa pomoči za stabilnost EMS za Grčijo. Komisija 
je pri tem ukrepala v sklopu novega pravnega okvira (Uredba št. 472/2013), ki je izjemno izboljšal 
preglednost njenega dela in demokratične odgovornosti, in sicer z okrepljenim dialogom z 
Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Izboljšana je bila tudi usklajenost programa s 
cilji in politikami Unije: z zagotavljanjem, da bo memorandum o soglasju usklajen s programom, ki 
ga je odobril Svet, z izrecnimi sklicevanji na Listino o temeljnih pravicah in na druge socialne 
pravice, ob upoštevanju nacionalne prakse in institucij za oblikovanje plač ter nacionalnega 
reformnega programa zadevne države članice v kontekstu strategije Unije za rast in delovna mesta 
ter z zahtevo, da se pri prizadevanjih za konsolidacijo proračuna v programu upošteva potreba po 
zagotavljanju ustreznih sredstev za temeljne politike, kot sta izobraževanje in zdravstveno varstvo. 
Zato so bili v programu EMS bolj poudarjeni socialna kohezija, rast in zaposlovanje (vključno z 
aktivnimi politikami trga dela), Komisija pa je prvič izvedla oceno socialnih učinkov. Novi pravni 
okvir je Komisiji omogočil še podlago za zagotavljanje tehnične pomoči Grčiji, da bi izboljšali 
njeno upravno zmogljivost in obravnavali težave v zvezi z izvajanjem programa.  

V. Komisija je zaradi pravnih/institucionalnih razlogov naslovnica te revizije smotrnosti poslovanja, 
vendar imajo Euroskupina in druge institucije Unije ključno vlogo, ki se je v zaporednih programih 
močno spremenila. Dobro razumevanje dejanskega okvira upravljanja in razmislek o njem, ki 
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prevladujeta v vsakem programu ali med zasnovo sedanjega programa pomoči za stabilnost EMS 
ter v času sprejetja specifičnih odločitev, sta potrebna, da se ukrepi in odločitve vedno ustrezno 
pripišejo odgovornim stranem.  

Ukrepi Komisije so bili pripravljeni in izvedeni v okviru kompleksnega institucionalnega okolja, ki 
se je od leta 2010 močno spremenilo v skladu s spremembami pravne podlage. Poleg tega vloga 
Komisije pri pogajanjih vključuje interakcijo z ne le nacionalnimi organi in drugimi institucijami 
EU, ampak tudi z več mednarodnimi organizacijami in Euroskupino. V zvezi s tem so obveznosti, 
ki jih imata Komisija in Evropska centralna banka (ECB) v okviru evropskega instrumenta za 
finančno stabilnost (EFSF) ali posledično Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za 
stabilnost, sicer pomembne, vendar ne zagotavljajo pristojnosti za samostojno sprejemanje 
odločitev. Poleg tega so za izbiro politik in izvajanje odgovorni nacionalni organi.  

Vsi memorandumi o soglasju temeljijo na deljenih pogojih, o katerih so se dogovorile vse 
institucije, tudi Mednarodni denarni sklad (MDS), in ob soglasju z grškimi organi, in sicer po 
notranjih razpravah in poglobljenem dialogu. Euroskupina si je prizadevala za potrebo po deljenih 
pogojih. Za to je bilo treba doseči kompromisna stališča z drugimi institucijami, tj. MDS in ECB. 
Pogoji politik so bili določeni po podrobnih notranjih razpravah med institucijami, te razprave pa so 
zajemale številne ustne in pisne ponovitve. Zagotavljanje tehnične pomoči, kadar je bilo to 
ustrezno, je bilo namenjeno zagotavljanju najboljše možne podpore nacionalnim organom pri 
izvajanju pogojev do dogovorjenih rokov. Ena izmed prednosti tega večinstitucionalnega okvira je, 
da lahko razne institucije združujejo strokovno znanje, kar je pogosto izboljšalo kakovost zasnove 
politike.  

Poleg tega so države članice ali članice EMS v okviru EMS tiste, ki določajo finančna sredstva in 
sprejemajo ukrepe, povezane z dolgom. ECB in posledično enotni mehanizem nadzora (EMN) 
imata posebno odgovornost za zagotavljanje finančne stabilnosti, kot nadzornika pa odločitve 
sprejemata neodvisno in v nekaterih primerih brez razkrivanja zaupnih, tržno občutljivih informacij 
drugim institucijam.  

VIII. Euroobmočje ni imelo finančnih instrumentov in pravnega okvira za zagotavljanje finančne 
pomoči državam euroobmočja. Prvi program, ki je bil financiran v okviru instrumenta posojil za 
Grčijo, je bil hitro vzpostavljen, da bi preprečili neizpolnjevanje obveznosti države. Ker okvira 
takrat še ni bilo, sta se Komisija in Euroskupina zanašali na okvir in metodologije, ki jih je pripravil 
MDS in ki je bil takrat mednarodna organizacija s pooblastilom in izkušnjami za izvajanje takih 
programov. Komisija je svoje postopke formalno kodificirala leta 2011. Ukrepi politike so bili 
ustrezno prednostno razvrščeni, zlasti prek skupnega programa z MDS. Komisija je med drugim 
uporabila znani sistem „prednostnih ukrepov“ in „strukturnih referenčnih meril“ MDS, ki so ključne 
reforme, potrebne za končanje pregleda in sprostitev izplačila. Te so bile postopno izboljšane z 
nekaterimi dodatnimi prednostnimi ukrepi na področju strukturnih reform in uporabo mejnikov. V 
programu pomoči za stabilnost EMS, ki zdaj poteka, je bil predstavljen tudi koncept „ključnih 
dosežkov“. 

IX. Vsaka institucija deluje v sklopu pravnega okvira, ki se uporablja za posamezni program. 

XI. Zasnova in izvajanje ključnih reform sta potekala v širšem okviru prevladujočega težkega 
gospodarskega položaja in velike nestabilnosti finančnih trgov. Uspešna dokapitalizacija, bistveno 
prestrukturiranje ter regulativne reforme in reforme upravljanja, ki so bili sprejeti kot neposreden 
odziv na hudo krizo in namenjeni obvladovanju posledičnih negativnih učinkov, so omogočili 
stabilizacijo celotnega sistema. S tem se je zagotovilo doseganje ključnega cilja programov: tj. 
preprečiti neizpolnjevanje obveznosti države in zagotoviti finančno stabilnost. Hipotetični scenarij 
(propad finančnega sistema) bi povzročil precej večje finančne, gospodarske in socialne stroške.  

XII. Zaradi pomanjkanja politične stabilnosti so sčasoma nastali izzivi v zvezi z odgovornostjo 
glede programa reform; to je eden izmed ključnih elementov, ki jih je treba upoštevati pri 
ocenjevanju rezultatov politik na tem področju.  
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XIII. Grčija je izkusila ponavljajoča se daljša obdobja politične nestabilnosti, ki so znova povzročila 
negotovosti glede usmeritve politik, zavezanosti reformam in njihovega učinkovitega izvajanja. 
Vendar se je aprila in julija 2014 po obdobju postopnih reform, uspešno izvedenih pregledov in 
boljših obetov za rast povezala s trgi. To jasno kaže, kako je učinkovito izvajanje reform ključno za 
večjo samozavest med udeleženci na trgu in uspešno vrnitev na trge.  

Prva alinea: uspešno ponovno doseganje rasti je odvisno od uspešnega izvajanja programa. Rasti ni 
bilo mogoče doseči brez obravnavanja osnovnih sistemskih in strukturnih pomanjkljivosti grške 
države in gospodarstva. Glede na to, da sta bila tako prvi kot drugi program prekinjena, ta končni 
cilj ni bil v celoti dosežen. 
Tretja alinea: izvajanje programov je preprečilo zlom finančnega sistema, ki bi imel veliko bolj 
dramatične posledice za grško državo in finančno stabilnost. Vendar sta negativni makroekonomski 
in politični razvoj ter dolgotrajno izvajanje reform finančnega trga v okviru programov prispevala k 
poslabšanju bilanc stanja bank. 

XIV. Glej odgovore Komisije na dele sklepnih ugotovitev in priporočil v nadaljevanju. 

UVOD  
6. Grška vlada se je konec junija 2015 enostransko odločila, da ne bo končala drugega programa 
evropskega instrumenta za finančno stabilnost, in je izvedla referendum.  

8. Glej odgovor Komisije na odstavek V povzetka (institucionalno okolje). 

OPAŽANJA 
DEL I: UPRAVLJANJE PROGRAMOV ZA EKONOMSKO PRILAGODITEV ZA GRČIJO 
24. Glej odgovor Komisije na odstavek VIII.  

25. Komisija in Euroskupina sta se v kontekstu prvega programa zanašali na okvir in metodologije 
MDS, mednarodne organizacije s pooblastilom in izkušnjami za izvajanje takih programov.  

Zasnova programa je temeljila na obsežnih raziskavah in je zajemala elemente, ki naj bi jih reforme 
obravnavale, ter uvedla merila za prednostno razvrstitev reform. Poleg tega je lahko Komisija 
izkoriščala metodologije in analitična orodja, ki so bila razvita in so se uporabljala v običajnih 
nadzornih ureditvah na področjih, kot so napovedi, analiza fiskalne naravnanosti in trajnosti, 
pokojnine ter primerjave strukturnih politik/reform. 

27. Komisija je pripravila analitične dokumente, ki so podpirali dokumente o politiki in potrdili 
zasnovo pogojev, tudi na področju reguliranih poklicev.  

Prvih nekaj pogojev za regulirane poklice in direktivo o storitvah je grška vlada pravočasno 
izpolnila, vendar so zaradi manjše pripravljenosti grških organov sčasoma nastale zamude. 

28. 

Prva alinea: nekateri pogoji so bili sprva izraženi splošneje, vendar so bila na podlagi rednih razprav 
z organi z jasnim končnim ciljem nato pripravljena podrobnejša navodila, v katerih so bili določeni 
način in ukrepi za izvajanje takih reform. Ta pristop v nekaterih primerih ni vodil do ustrezne 
izvedbe. Vendar težave v zvezi z razlago niso bile nujno glavni vzrok za zamudo pri izvajanju.  

Druga alinea: preden grški organi sprejmejo kakršne koli pogoje in podpišejo memorandum o 
soglasju, je treba o vsakem pogoju na tehnični in politični ravni razpravljati z organi in se 
dogovoriti o njih, da bi zagotovili temeljito in skupno razumevanje ter odgovornost reformnega 
procesa, ki bo izveden. 

Visoka raven podrobnosti je temeljila na potrebi po jasni opredelitvi načina izvajanja reform in 
obravnavanja izzivov pri izvajanju. Poleg tega je upravno zmogljivost organov omejevalo število 
ukrepov, potrebnih za resnično izboljšanje učinkovitosti davčne uprave, in ne njihova raven 
podrobnosti. 
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Omejena odgovornost glede reform med drugim programom je bila pogosto težavna, zlasti v zvezi z 
osebjem davčne uprave. 

29. Glej odgovor Komisije na odstavek IV povzetka ciljev programa in splošnega konteksta. 

Celovit sklop reform v okviru programa EMS je bil poleg tega podprt s sklopom izrednih ukrepov, 
ki bi Grčiji pomagali čim bolje izkoristiti razpoložljiva sredstva in tehnično podporo EU v okviru 
pobude Komisije iz sporočila z dne 15. julija 2015 z naslovom Nov začetek za delovna mesta in rast 
v Grčiji. 

30. Prvi program je imel več elementov horizontalnih politik, v drugem programu pa se je povečalo 
število pogojev, usmerjenih v specifične sektorje, s pogoji za preverjanje predpisov, ki omejujejo 
poslovanje, in z usmerjenostjo v sektorje, kot so gradbeni materiali in proizvodnja, poleg turizma in 
trgovine na drobno.  

Ta pogoj je bil dosežen z uporabo nabora orodij OECD za konkurenco. 

Okvir 2: Reforme trga proizvodov ter reforme trga dela in davčne reforme 
Komisija se je v celoti zavedala učinka višjih posrednih davkov na razvoj cen. Vendar je v grškem 
gospodarstvu potekal temeljni postopek prilagoditve cen, kar je prispevalo k ponovnemu doseganju 
cenovne konkurenčnosti.  

Glavni cilj prvega programa je bil znova vzpostaviti dostop Grčije do tržnega financiranja, za kar je 
bila potrebna jasna osredotočenost na fiskalno konsolidacijo. Kljub temu je splošna zasnova 
programov finančne pomoči Grčiji temeljila na izrecni strategiji. Strukturne reforme so bile ključni 
del programa, namenjene pa so bile prav doseganju pozitivnega učinka po izteku trajanja programa. 

39. Da bi Komisija lahko primerjala uspešnost in razvoj Grčije skozi čas, se je zanašala na 
kazalnike, ki so bili na voljo iz mednarodnih virov, vendar niso bili vedno popolnoma celoviti in so 
bili na voljo le s časovnim zamikom. Med te spadajo kazalniki OECD za trg proizvodov za 
merjenje napredka pri reformiranju reguliranih poklicev in kazalniki Svetovne banke o enostavnosti 
poslovanja. 

Poleg tega je bil v memorandum o soglasju vključen poseben pogoj za oceno učinka reforme 
reguliranih poklicev, vključno z raziskavo, v okviru katere so pri 20 najštevilčnejših poklicih 
proučili stopnjo liberalizacije, rezultate glede novih udeležencev, spremembe cen itd. 

40. Med krizo je nujno prednostno razvrstiti ukrepe, zlasti kadar obstaja omejena institucionalna 
zmogljivost za takojšnje obravnavanje vseh dejanskih in potencialnih vprašanj.  

V programih finančne pomoči Grčiji so imele prednost dokapitalizacije, ki so jih nujno zahtevali 
nadzorniki za namene finančne stabilnosti.  

Vprašanje reševanja težave slabih posojil je bilo obravnavano kot ključen naslednji korak, saj se je 
zaradi dolgotrajnega obdobja krize povečal obseg slabih posojil. Postopek reševanja težave slabih 
posojil je daljši in zapletenejši, zanj pa so potrebne reforme na več področjih (tj. pravne, nadzorne, 
upravne, regulativne itd.) in v različnih kontekstih, vsaka pa ima svoje posebnosti (dolgovi 
gospodinjstev, malih in srednjih podjetij ter večjih družb). Opozoriti je treba, da je pregled 
kakovosti sredstev leta 2013 zajemal tudi pregled oslabljenih sredstev, v okviru katerega sta se 
merili pripravljenost in zmogljivost bank za upravljanje slabih posojil. 

Kar zadeva grški sklad za finančno stabilnost (HFSF), ima Komisija le vlogo opazovalke.  

45. Ni enotnega makroekonomskega modela, ki bi ga bilo mogoče zlahka uporabiti za gospodarske 
napovedi.  

Poleg tega je ključno, da se pri oceni pravočasnosti, kakovosti in učinka politik, sprejetih v okviru 
programov, sistematično upoštevajo gospodarske in politične razmere v Grčiji, ki se hitro 
spreminjajo.  
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Okvir 4: Usklajevanje projekcij 
V obdobju trajanja programov je bil ocenjen vzajemni učinek makroekonomskih in fiskalnih 
projekcij, in to s ponavljajočim se postopkom, v katerem je bil učinek novih fiskalnih ukrepov 
vključen v makroekonomski osnovni scenarij, ki je bil uporabljen za oceno fiskalnih projekcij. 
48. Zaradi velikega pritiska in zelo kratkih rokov so morda občasno nastale manjše napake ali 
izpusti. Med trajanjem programov sta potekala tehtna in sistematična medinstitucionalni pregled 
kakovosti ter medsebojni pregled podatkov in izračunov. 

50. Znesek 8 milijard EUR je veljal za približno sprejemljiv cilj ob upoštevanju finančnih potreb po 
koncu programa, kar je na drugi strani odvisno od morebitnih ukrepov v zvezi z dolgom, ki se bodo 
izvedli. 

Poleg tega bi bilo treba upoštevati zapletenost institucionalnega in pravnega okvira, skupaj s 
številnimi akterji in nosilci odločanja. 

51. Glede na pomanjkanje soglasja v ekonomski literaturi se je treba pri projekcijah zanašati na 
nekaj študij, na podlagi katerih se lahko ugotovi obseg učinka. 

Poleg tega so bile makrofiskalne projekcije združene, kar ni zadevalo le napovedi Komisije in ni 
veljalo le za Grčijo. 

DEL II: ZASNOVA IN IZVAJANJE REFORM  
56. Komisija poudarja, da so za izbiro politik in izvajanje v vseh programih finančne pomoči 
odgovorni nacionalni organi. 

57. Glej odgovor Komisije na odstavek IV povzetka (cilji in kontekst). 

59. Glej odgovor Komisije na odstavek IV povzetka (cilji programa). 

61. Glej odgovor Komisije na odstavek IV povzetka (cilji programa). 

63. Glej odgovor Komisije na odstavek IV povzetka (cilji programa). 

Boj proti davčnim utajam in izboljšanje izpolnjevanja davčnih obveznosti sta očitno pomembna 
elementa reform v Grčiji. Kljub temu tega ni mogoče rešiti hitro. V programu EMS so bili taki 
ukrepi močno poudarjeni na podlagi izkušenj iz prejšnjih programov. 

Okvir 6: Obseg ukrepov 
Strokovnjaki so nasprotovali mehanizmu deljenega plačila za transakcije DDV z javnimi 
ustanovami. Mehanizem deljenega plačila za transakcije DDV z javnim sektorjem so uporabljali v 
Italiji, vendar so mu nasprotovali poslovni in davčni strokovnjaki.  

Za pogostejšo uporabo davčnih blagajn je potrebna davčna uprava, opremljena z naprednimi 
informacijskimi sistemi, česar pa v Grčiji ni. 

Okvir 6: Začetne podrobnosti 
V prvem programu niso bile opredeljene vse podrobnosti sprejetih reform. Vendar so bile 
podrobnosti v času trajanja programov dodatno pojasnjene in so temeljile na obstoječih izkušnjah, 
da bi olajšali jasno razumevanje organov in naknadnih ocen.  

66. Na čedalje večje davčne dolgove je vplivalo dejstvo, da je bil postopek odpisa dolga 
vzpostavljen šele leta 2014 in je poleg tega zelo dolgotrajen (davčni dolg se naprej osami, če 
dolžnik ne postane dovolj sposoben za poplačilo dolga, pa se ta posledično odpiše, a šele po 
desetih letih, če se solventnost dolžnika ne izboljša).  

Oblikovati kazalnike za spremljanje ocenjene ravni neprijavljenih davkov, ki so lahko točni v 
obdobjih pregledov programov, je precejšen tehnični izziv. 
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68. V programih je bil zagotovljen ustrezen strateški okvir za reforme javne uprave. Takojšnja 
prednostna naloga v tem sektorju je bila fiskalna konsolidacija, kar pojasnjuje zaporedje reform, tj. 
od fiskalnih do strukturnih.  

Komisija je predvsem prek delovne skupine za Grčijo zagotovila izmenjave dobrih praks s tehnično 
pomočjo. Obžaluje, da poskusi vključitve deležnikov niso bili uspešni. Pomanjkanje kontinuitete in 
stabilnosti je bilo resnično pomembno vprašanje zaradi pogostih sprememb v vladi (glej tudi 
odgovor na odstavek 76). 

Poleg tega sta bila za grško upravo značilna precejšnja nedejavnost in upiranje spremembam.  

73. Komisija je določila ambiciozne roke, vendar navedeni primer za preveč ambiciozne roke ni 
ustrezen. 

Zasnova reform sistema za ocenjevanje v okviru novega programa ni bila izvedena niti niso bile 
izvedene reforme, ker je bilo splošno izvajanje drugega programa dejansko ustavljeno od 
jeseni 2014 do avgusta 2015, ko se je začel program EMS. Zato ni mogoče reči, ali so bili roki, 
določeni v drugem programu, preveč ambiciozni ali ne: ciljev sploh niso poskusili izvesti, ker se je 
program končal, preden bi bilo mogoče končati izvedbo. 

Poleg tega se v okviru programa EMS izvaja novi sistem za ocenjevanje. Med dogovorom o pogojih 
in sprejetjem sekundarne zakonodaje je minilo deset mesecev (od avgusta 2015 do junija 2016), tj. 
en mesec manj, kot je bilo določeno v drugem programu; dejanska ocena pa se izvaja leta 2017, saj 
temelji na podatkih iz konca leta 2016, kot je tudi prav, da bi sčasoma dobili popolno podobo stanja. 

78. V programih so bile obravnavane ključne determinante zagotavljanja kreditov, kar je zajemalo 
politike, ki so obravnavale bančni kapital in likvidnost, ter reševanje težave slabih posojil. 
Dejavniki krčenja posojil so kompleksni in izražajo strukturne težave na kreditnih trgih. Visoka 
obrestna mera, ki se zaračuna za nova posojila, je torej predvsem znak globoke recesije, ker 
posojilojemalci niso zmožni odplačevati svojih dolgov.  

Komisija si je obenem prizadevala za povečanje financiranja iz finančnih institucij EU in 
mednarodnih finančnih institucij (te so Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Evropska 
investicijska banka (EIB), Evropski investicijski sklad), h katerim spadajo tudi instrumenti 
financiranja za MSP.  

79. Analiza je bila skupno stališče vseh vključenih institucij in je temeljila na informacijah, ki so 
bile takrat na voljo. Temeljila je tudi na prispevkih neodvisnih strokovnjakov. 

Okvir dokapitalizacije so pripravili poklicni naložbeni bankirji, ki so delovali kot svetovalci sklada 
HFSF, grške centralne banke in ministrstva za finance.  

80. Za določitev kapitalskih potreb v letih 2013, 2014 in 2015 so bili odgovorni izključno 
nadzorniki. Komisija in druge institucije so le zagotovile tehnično podporo za razvoj okvira 
stresnega testa. 

Poleg tega so politični dogodki ter posledična negotovost in nestabilnost pomembno negativno 
vplivali na rast BDP in so tako element, ki ga ni bilo mogoče predvideti. 

81. Za izvedbo vnaprej določene naloge v dogovorjenem obsegu so odgovorni nacionalni organi.  

Komisija ne posega v odnos med nadzornikom in bankami. 

82. Pomoč bi morala biti v skladu s pravili EU o državni pomoči omejena na nujno potrebno in torej 
namenjena pokrivanju kapitalskih potreb le, če sredstva zasebnega trga niso na voljo. Kot je bilo 
pojasnjeno v sklepih Komisije o državni pomoči iz let 2014 in 2015, se sodelovanje sklada HFSF ne 
more šteti za tržno transakcijo, saj sklad ni vlagal pod enakimi pogoji in v enakih transakcijah kot 
drugi vlagatelji. Med dokapitalizacijo leta 2014 je bil uveden mehanizem za izračun cene, po kateri 
je HFSF lahko sodeloval, in sicer prav zato, da bi preprečili čezmerno razvrednotenje sklada. Med 
dokapitalizacijo leta 2015 predhodno ni bila določena minimalna cena za sodelovanje sklada HFSF 
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zaradi posebnih tržnih pogojev, zaradi odločitve organov pa je bila cena ob vpisu za sklad določena 
s postopkom zbiranja ponudb, ki so ga izvedli in spremljali mednarodni strokovnjaki.  

Ti mehanizmi so prispevali k omejitvi izgub za sklad HFSF. Razvoj cene delnic v naslednji 
dokapitalizaciji izraža obseg tveganja zasebnih vlagateljev v bolj negotovih razmerah. 

83. V specifičnem primeru Grčije je vsem institucijam, ki so sodelovale v programu, kmalu postalo 
jasno, da ustanovitev družbe za upravljanje terjatev ne bi bila ustrezna rešitev zaradi različnih 
razlogov: tj. heterogenosti slabih posojil, ki so se pojavila v večini gospodarskih sektorjev, izredno 
visokega stroška take strukture, pomislekov v zvezi z upravljanjem, pomena odnosa med banko in 
stranko v smislu razširjenega strateškega neizpolnjevanja obveznosti, učinka na bilance stanja bank 
itd.  

84. Glej odgovor Komisije na odstavek IV povzetka (cilji programa). 

85. Izboljšanje zakonodaje s področja insolventnosti in zmogljivosti sodnega sistema je kompleksna 
reforma, ki jo je mogoče doseči le s številnimi ukrepi. Med letoma 2010 in 2014 je bilo uvedenih 
več zakonodajnih sprememb, tudi sprememba zakonika o insolventnosti in oblikovanje 
zunajsodnega okvira. Za izvajanje reform so še naprej odgovorni grški organi. V njihovo izvajanje 
ni bilo vloženih dovolj prizadevanj. Moratorij na izvršbe so grški organi izvedli kot enostranski 
ukrep in ga podaljšali (zadnje podaljšanje moratorija je veljalo do 30. oktobra 2015).  

Okvir 10  
Opozoriti je treba, da so za uspešno izvajanje reform navsezadnje bili in so še vedno odgovorni 
grški organi. 

Glej odgovor na odstavek 85. 

86. V okviru programa EMS je bil vzpostavljen trg za servisiranje in prodajo slabih posojil, v drugi 
program pa je bila že vključena zahteva za razvoj celovite strategije za slaba posojila kot ključni 
pogoj v okviru memoranduma o soglasju; od grških organov se je torej odprava ključnih ovir za 
oblikovanje aktivnega trga slabih posojil zahtevala že dolgo pred sprejetjem zakona iz 
decembra 2015. Poleg tega je Komisija z drugimi institucijami in mednarodnimi partnerji zahtevala 
odpravo vseh ovir za prosti trg slabih posojil (tj. pretirano birokratski postopki, nadzorne zahteve, 
dajatve za prodaje slabih posojil itd.), ki so v naslednjih mesecih v okviru končanja prvega pregleda 
prispevale k spremembi zakona. Navsezadnje so glavne preostale ovire odpravili pozneje, leta 2017.  

87. Končno odgovornost za uspešno izvajanje reform imajo še vedno grški organi.  

V okviru pogojev programa sta bila sčasoma zahtevana pregled likvidnostnih ureditev in odprava 
pomanjkljivosti. Program je bil usmerjen v izboljšanje načina organiziranja likvidacij in njihovega 
obravnavanja v primeru težav. 

88. Prvi program je bil osredotočen zlasti na takojšnje ključne fiskalne politike, bančni sektor pa je 
takrat veljal za razmeroma zanesljivega. Drži, da v prvi program niso bili vključeni neposredni 
pogoji za upravljanje bank, vendar je bilo to vprašanje posredno obravnavano v okviru pogojev 
programa za oblikovanje sklada HFSF.  

Grški sklad za finančno stabilnost je bil vzpostavljen že v sklopu prvega programa, da bi okrepili 
zdravje in odpornost bančnega sektorja, pri katerem je bil eden izmed glavnih pomislekov 
upravljanje.  

Vprašanja upravljanja bank so postala pomembnejša v pričakovanju dodatne uporabe javnih 
sredstev za dokapitalizacijo bank v okviru sedanjega programa EMS.  

89. Vse banke niso bile nacionalizirane. Enostranska menjava uprave zasebnih bank bi povzročila 
pravne težave pri utemeljevanju neposrednega poseganja v lastninske pravice. O vodstvu banke 
odločajo delničarji, kot izhaja iz zakonodaje EU. 
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HFSF sprva ni bil vključen, ker bi temeljite spremembe upravljanja sredi hude krize poslabšale 
odlive vlog, te banke pa bi ostale brez izkušenega vodstva, zato bi nastala resna tveganja za 
finančno stabilnost. Takrat so morale številne banke povečati svoj kapital, da so pokrile svoje 
obsežne kapitalske potrebe.  

Ker ni bilo zgodnjega napredka pri izboljšanju upravljanja bančnih odborov, je bilo vprašanje 
obravnavano v pogoju memoranduma o soglasju programa EMS.  

90. Dodatne zahteve prispevajo k zagotavljanju, da se ustanavljajo kakovostnejši odbori brez 
zunanjega vmešavanja.  

Glede na to, da se je Grčija spopadala z do takrat največjo težavo likvidnosti ter kakovosti kapitala 
in sredstev, je bilo ključno, da bančni odbori za obravnavanje posebnih izzivov grških bank 
najamejo najboljše možne strokovnjake.  

91. Končno odgovornost za uspešno izvajanje reform imajo še vedno grški organi.  

Komisija je z drugimi institucijami pozorno spremljala manj pomembne institucije, vendar je bila 
njihova prednostna naloga zagotavljanje finančne stabilnosti ob osredotočanju na sistemske banke. 

Manj pomembne institucije v okviru programa EMS niso bile upravičene do javnih/programskih 
sredstev za dokapitalizacijo. Zato program ne utemeljuje posredovanja v teh bankah, dokler se ne 
kršijo bonitetne zahteve. 

Institucije niso imele vloge v omenjeni reviziji, vendar so pozdravile odločitev nadzornikov za 
njeno izvedbo.  

Nadzorna vprašanja v zvezi z manj pomembnimi institucijami so bila obravnavana v celovitem 
okviru finančnega sektorja, ki je zajemal prestrukturiranje celotnega bančnega sektorja, ko je bilo 
rešenih ali likvidiranih več manj pomembnih institucij. 

92. V zakonodaji o skladu HFSF so določena podrobna pravila za odločitve, ki so v pristojnosti 
izvršilnega odbora, in odločitve generalnega sveta (člen 4). Za kakršno koli nepravilno izvajanje je 
odgovoren izključno HFSF, saj institucije niso odgovorne za upravljanje njegovih nalog.  

93. Vseh sprememb sicer ni mogoče pripisati zahtevam programa, vendar je bilo potrebnih več 
sprememb, da bi izboljšali delovanje sklada HFSF, povezane pa so bile zlasti s potrebo po 
zagotavljanju neodvisnosti sklada od zunanjih političnih vplivov.  

Te spremembe so resda imele morebitne negativne plati, vendar se je štelo, da koristi prevladajo 
nad stroški. 

94. Te razmere bi bilo treba oceniti v širšem kontekstu prevladujočega težkega položaja na 
finančnih trkih, ki ne omogoča hitre povrnitve naložbe. Uspešna dokapitalizacija, bistveno 
prestrukturiranje ter regulativne reforme in reforme upravljanja, ki so bili sprejeti kot neposreden 
odziv za omejevanje posledičnih negativnih dogodkov, so omogočili stabilizacijo celotnega sistema. 
S tem se je zagotovilo doseganje ključnega cilja programov, tj. finančna stabilnost. Alternativni 
scenarij (tj. propad finančnega sistema) bi povzročil pomembne finančne, gospodarske in socialne 
stroške.  

97. Obstajala je jasna ozaveščenost o tveganjih, ki izhajajo iz sivega območja, vendar bi jih bilo 
zaradi njihove nezakonite narave nemogoče smiselno oceniti (nezakonito prijavljanje premajhnega 
dobička). 

Komisija opozarja, da so bila pogajanja izvedena skupaj z drugimi institucijami. Glej odgovor 
Komisije na odstavek V povzetka (institucionalno okolje). 

98. Glej odgovor Komisije na odstavek V povzetka (institucionalno okolje). 

99. Ukrepi s področja kolektivnega pogajanja so bili sprejeti ter izvedeni postopno in stopnjujoče. 
Vendar tega ni povzročilo nezavedanje, da so za grško gospodarstvo značilna zlasti mikropodjetja 
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in mala podjetja. To pravzaprav izraža preudaren pristop, pri čemer so bili posledični dodatni 
posegi, kot je uvedba „sindikatov oseb“, kar je omogočilo pogajanje na ravni podjetja tudi v 
družbah brez sindikalnih zaupnikov, kar je neposredneje vplivalo na obstoječo nacionalno prakso, 
sprejeti v poznejši fazi kot odziv na vse slabše razmere. 

100. V zvezi z reformami trga dela so bile v program EMS vključene enake teme kot v prejšnja 
programa zaradi dveh glavnih razlogov: prvič, nekateri ukrepi, dogovorjeni v okviru drugega 
programa, niso bili izvedeni, drugič, v programu EMS je bil predviden celovit pregled ukrepov, ki 
so bili izvedeni v preteklosti, pri čemer so bili nekateri začasni, da bi ugotovili, ali so še vedno 
ustrezni in potrebni. Komisija priznava pomembne zamude pri izvajanju, vendar meni, da sta bila 
časovni potek in zaporedje ustrezna. 

Okvir 11  
Minimalna plača, določena v nacionalni kolektivni pogodbi, je bila zakonsko znižana, vzpostavljen 
pa je bil nov okvir z uvedbo predpisane minimalne plače. Ta reforma je močno spremenila naravo 
določanja minimalne plače v Grčiji, in sicer s kolektivno določene (samostojno so jo določali 
socialni partnerji) na predpisano (določa jo vlada). Obenem naj bi se novoustanovljeni okvir 
uporabil po programu (tj. v stabilnih gospodarskih razmerah in razmerah na trgu dela), raven 
minimalne plače pa naj se v času trajanja programa ne bi spremenila. 

102. 

Tretja alinea: sklicevanje na kvantitativno raven (15-odstotno znižanje) je bilo vključeno kot 
navedba približnega obsega pričakovanega znižanja v stroških dela na enoto. Razvoj 
zadnjenavedene spremenljivke je posledica zapletenih medsebojnih vplivov, na katere lahko javni 
organi vplivajo, vendar jih ne morejo neposredno „nadzirati“. Zato te ravni ne bi bilo pravilno 
upoštevati kot jasnega cilja za merjenje uspeha/delovanja. 

DEL III: DOSEGANJE CILJEV PROGRAMOV 
106. Nacionalni organi so pri obravnavanju vprašanja, ali so se s programi finančne pomoči dosegli 
glavni cilji, odgovorni za pravočasno in učinkovito izvajanje reform. Zlasti je pomembno upoštevati 
vse zunanje dejavnike zunaj nadzora ali vpliva institucij, kot so gospodarsko in politično okolje, 
upravna zmogljivost, odgovornost glede reformnega procesa, komunikacijska politika in vsi 
nepričakovani pretresi (npr. predčasne volitve, globlja globalna recesija) ali drugi zunanji dejavniki. 

110. V zvezi s finančnimi tveganji, ki presegajo časovni okvir programa, se finančne preglednice in 
analiza vzdržnosti dolga Komisije ukvarjajo s finančnimi pogoji po koncu programa. 

Okvir 12  
Ocena MDS v zvezi s fiskalno osnovo in fiskalnimi ukrepi se je večkrat razlikovala od ocene 
evropskih institucij.  

123. Izvajanje programov je preprečilo zlom finančnega sistema z vsemi dramatičnimi posledicami 
za grško državo in finančno stabilnost. Poslabšanje bilanc stanja bank izvira iz dolgotrajnega 
izvajanja reform finančnega trga iz programa, iz ponavljajočih se obdobij politične nestabilnosti z 
večjo negotovostjo in izgubami zaupanja ter iz dolgotrajne recesije. 
124. Oživitev dolgoročne rasti je posledica uspešnega izvajanja programa, ne pa kratkoročen cilj. 
Uspeh programa je mogoče oceniti šele veliko let po njegovem končanju, saj imajo reforme 
kumulativne učinke še dolgo po koncu programa. 

SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 
Priporočilo 1 
Komisija sprejema to priporočilo. Opredelila bo okvir za določitev pogojev in bolje predstavila 
vrste analitičnih orodij, ki se bodo uporabila.  
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Priporočilo 2 
Komisija sprejema to priporočilo. 

Priporočilo 3 
Komisija sprejema to priporočilo. 

Ugotavlja, da so v sedanji Pogodbi o EMS opredeljeni bolj specializirani programi, ki so usmerjeni 
na primer v neravnovesja v posameznih sektorjih, v tem primeru pa morda ni potrebna celovita 
strategija rasti. 

Priporočilo 4 
Komisija sprejema to priporočilo.  

Priporočilo 5 
Komisija sprejema to priporočilo. Večina ukrepov v zvezi s tem je bila že sprejeta v okviru 
programa EMS. 

Priporočilo 6 
Komisija sprejema to priporočilo in opozarja, da drugih institucij ne more zavezati k sprejetju 
delovnih metod, o katerih se morajo načeloma tako glede načel kot vsebine dogovoriti skupaj. 

Priporočilo 7 
Komisija sprejema to priporočilo. Ukrepe za nadzor kakovosti že uporablja, tudi s sodelovanjem z 
drugimi institucijami. Pregledala bo obstoječi nadzor kakovosti in izboljšala povezano 
dokumentacijo. 

141. Zaporedje fiskalnih in strukturnih reform je bilo določeno ob upoštevanju prednostne fiskalne 
konsolidacije. Poleg tega pravo vprašanje ni bila zasnova reform, ampak njihovo izvajanje. Upravna 
zmogljivost je bila pravi izziv, zato je bila Grčiji na tem področju po vzpostavitvi delovne skupine 
Komisije za Grčijo zagotovljena tehnična pomoč.  

Učinkovito uporabo zagotovljene tehnične podpore in dejansko izvajanje strukturnih reform so 
poleg tega ovirala ponavljajoča se obdobja dolgotrajne politične nestabilnosti.  

Kvantitativni cilji so bili določeni v sodelovanju in dogovoru z grškimi organi. 

Priporočilo 8 
Komisija sprejema to priporočilo.  

Tehnična podpora je bila tesno usklajena z določbami programa za stabilnost EMS, pri čemer je bila 
podpora več reformam iz programa izrecno vključena v memorandum o soglasju. Komisija je v treh 
mesecih po vzpostavitvi programa EMS z grškimi organi sprejela „načrt za tehnično sodelovanje v 
podporo strukturnim reformam“, ki je bil objavljen tudi na spletišču Komisije. Podporna služba za 
strukturne reforme zagotavlja in usklajuje podporo grškim organom na skoraj vseh področjih reform 
iz programa EMS. 

Priporočilo 9 
Komisija sprejema to priporočilo. Okrepila bo analitično delo v zvezi z zasnovo reform programa z 
opredelitvijo okvira za določitev pogojev, s čimer bodo bolje predstavljene vrste analitičnih orodij, 
ki se bodo uporabila. 

146. Izvajanje programov je preprečilo zlom finančnega sistema z vsemi dramatičnimi posledicami, 
ki bi jih to prineslo Grčiji, pri čemer je bila ponovna vzpostavitev finančne stabilnosti ključna za 
blažitev dodatnega upada. Poslabšanje bilanc stanja bank izvira iz dolgotrajnega izvajanja reform 
finančnega trga iz programa, iz ponavljajočih se obdobij politične nestabilnosti z večjo negotovostjo 
in izgubami zaupanja ter iz dolgotrajne recesije. 
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Priporočilo 10 
Komisija sprejema to priporočilo. Izvedla je že naknadne ocene za druge države euroobmočja, ki so 
imele programe pomoči za stabilnost. 

Priporočilo 11 
Komisija sprejema to priporočilo. 



 
Dogodek Datum 

Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 11.11.2015 

Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 13.7.2017 

Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 3.10.2017 

Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh 
jezikih 

14.11.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Preučili smo, kako je Evropska komisija upravljala tri 
programe za ekonomsko prilagoditev za Grčijo, in pri tem 
upoštevali institucionalno ureditev treh različnih 
uporabljenih instrumentov finančne pomoči. Pri tekočem 
programu je bila revizija osredotočena samo na zasnovo. 
Za prvi program (instrument posojil za Grčijo) so bila leta 
2010 zagotovljena finančna sredstva v znesku 110 milijard 
EUR, za drugi program (evropski instrument za finančno 
stabilnost, leta 2012) 172,6 milijarde EUR, za tretji program 
(evropski mehanizem za stabilnost, leta 2015) pa 86 
milijard EUR. Grčija sredi leta 2017 še vedno potrebuje 
zunanjo finančno podporo in ugotovili smo, da so bili cilji 
programov doseženi le v omejenem obsegu. Na splošno je 
zasnova programov omogočila napredek reforme v Grčiji, 
vendar smo odkrili slabosti. Pripravili smo več priporočil za 
Komisijo v zvezi s prihodnjimi programi podpore.

© Evropska unija, 2017

Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira. 

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1 

Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx 
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

1977 - 2017


	Greek_crisis_17_cover_SL
	CH4094504SL01-17TT-CH225-17APCFIN-RS-Greece_II-TR
	SR 17-2017 SL.pdf
	CH4094504SL04-17AA
	RAST BDP (V %)
	INFLACIJA – HICP (V %)
	STOPNJA BREZPOSELNOSTI (V %)
	BREZPOSELNOST MLADIH (V %)
	DOLGOTRAJNA BREZPOSELNOST (V %)
	STOPNJA ZAPOSLENOSTI (V %)
	ZAPOSLENOST ŽENSK (V %)
	RAST IZVOZA
	DELEŽI IZVOZA (5-LETNE SPREMEMBE, V %)
	NEPOSREDNE TUJE NALOŽBE (DELEŽ BDP (V %) – POVPREČJE PRILIVOV IN ODLIVOV)

	1_SL_ACT_part1_v1
	Druga alinea: preden grški organi sprejmejo kakršne koli pogoje in podpišejo memorandum o soglasju, je treba o vsakem pogoju na tehnični in politični ravni razpravljati z organi in se dogovoriti o njih, da bi zagotovili temeljito in skupno razumevanje...
	V obdobju trajanja programov je bil ocenjen vzajemni učinek makroekonomskih in fiskalnih projekcij, in to s ponavljajočim se postopkom, v katerem je bil učinek novih fiskalnih ukrepov vključen v makroekonomski osnovni scenarij, ki je bil uporabljen za...
	Komisija ne posega v odnos med nadzornikom in bankami.
	88. Prvi program je bil osredotočen zlasti na takojšnje ključne fiskalne politike, bančni sektor pa je takrat veljal za razmeroma zanesljivega. Drži, da v prvi program niso bili vključeni neposredni pogoji za upravljanje bank, vendar je bilo to vpraša...
	Vprašanja upravljanja bank so postala pomembnejša v pričakovanju dodatne uporabe javnih sredstev za dokapitalizacijo bank v okviru sedanjega programa EMS.
	Ker ni bilo zgodnjega napredka pri izboljšanju upravljanja bančnih odborov, je bilo vprašanje obravnavano v pogoju memoranduma o soglasju programa EMS.
	Glede na to, da se je Grčija spopadala z do takrat največjo težavo likvidnosti ter kakovosti kapitala in sredstev, je bilo ključno, da bančni odbori za obravnavanje posebnih izzivov grških bank najamejo najboljše možne strokovnjake.

	Timeline SL
	Greek_crisis_17_back_cover_SL

